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cafemasen.com070-744 08 82
Välkomna önskar Noel med personal

Lunch, café och à la carte
Temakvällar  Catering

ÖPPET DAGLIGEN KL 11-21Nytt

Vi är din lokala

mäklare.

4,8 AV 5 PÅ RECO.SE

Fastighetsbyrån Hudiksvall & Nordanstig
Storgatan 30, Hudiksvall

Storgatan 3, Bergsjö
0650-94800

hudiksvall@fastighetsbyran.se

Lillskrubben
Hos oss kan du lämna in

Hushållstvätt - Arbetskläder  
- Kemtvätt - Mattor

Följ oss på Facebook: Lillskrubben – för mer information 
Vi håller till på Bergsjövägen 4 i Ilsbo (vid gamla ICA/Kyrkan) 

Trött på tvätthögarna som växer?

55

Hembygdsgården i JättendalHembygdsgården i Jättendal

Adress: Kungsgårdsvägen 2  Jättendal 

Anmälan:Gunilla Schelin sms 0705-110241, info@schelin-ill.se

  
 Teckningskurs 2 dagar

     Höstkurs Lördag 15/10 och Söndag16/10 
           Pris: 1500 kr per pers. Max 8 st. Tid: kl. 9 -15

        Betala 1okt Kursavgift som garanterar din plats. 
     Plats: Hembygdsgården i Jättendal ”Åkern”

Varmt välkomna!

Barn och ungdom som vill sitta i lugn och ro och öva på att 
teckna i flera tekniker men även vuxna om ni kan hålla er lugna.

 
 Anmälan o info till Monica Edh: tel: 073-8465171

 Kurs i Lapptäcksteknik    

Vi testar blyerts, kol och torrpastell! 
Allt material och fika ingår! Medtag matsäck!        

Öppet: Tis 9.30-17 Ons 9.30-17 Tors 9.30-17  
Passar inte tiden, ring 070-521 03 50 så löser vi det.

Vi tvättar även Hästtäcken/Schabrak

JAG FIXAR DET MESTA!JAG FIXAR DET MESTA!

INGENTINGINGENTING  ÄR OMÖJLIGT!ÄR OMÖJLIGT!
070 - 67 29 721070 - 67 29 721
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
7 september, onsdag 8.00-8.30 Morgonmässa. OBS, vi 
kommer under hösten att fira dessa mässor i kyrkan. 
11 september, 13 e. tref.  gemensamt i Ilsbo.  
14 september, onsdag 8.00-8.30 Morgonmässa i kyrkan. 
18 september, 14 e. tref.  gemensamt i Hassela. 
 
ILSBO 
11 september, 13 e. tref. 11.00 Mässa. Fredrik Unger. 
18 september, 14 e. tref.  gemensamt med Hassela. 
 
HASSELA 
11 september, 13 e. tref. gemensamt med  Ilsbo. 
18 september, 14 e. tref. 11.00 Mässa. Fredrik Unger. 
 
 

TRIVSELTRÄFF 
Ilsbo församlingshem, onsdag 14 september  13.00 
Kom och fika med oss! Gemenskap, vänskap och  
trygghet ger tröst, styrka och glädje. 

 
 
 
 
 
 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

 

KULTUR/CIRKLAR 

I SAMVERKAN MED 

Pastorsexpedition: Prästvägen 1C, 829 50 Bergsjö 0652-74 74 90, bergsjo.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/bergsjo   

Kyrkoherde 0652-74 74 94 
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 070-244 28 97 
Vaktmästare Bergsjö 0652-74 74 95  
Ilsbo 070-327 86 79 Hassela 070-397 97 71 

Swish: 
Bergsjö kyrka 123 259 2558 
Ilsbo kyrka 123 676 6992 
Hassela kyrka 123 092 4993 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 12 och 19 september  13.00 
Hassela, tisdag 13 september  12.00 
Surströmming, lokalen i Nordanbro. 
Ilsbo, torsdag 22 september  13.00 

KKOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  22002222//22002233  
FFöörr  ddiigg  ssoomm  bböörrjjaarr  ååttttaann  eelllleerr  nniiaann  hhtt2222  

Vi träffas efter skoltid tisdagar varannan vecka på  
pastorsexpeditionen i Bergsjö och ibland på  

söndagar i kyrkan. Man måste inte bo i Bergsjö  
församling för att få bli konfirmerad hos oss.  
Alla kostnader under konfirmandtiden tar vi i  

Bergsjö församling hand om. I vår församling erbjuder vi 
under konfirmationstiden aktiviteter som lasergame,  

paintball, bowling med mera. Om man efter  
konfirmationstiden är med i församlingens  

 

Konfan börjar 13 september. Anmäl dig till  
konfirmandpräst Fredrik Unger senast 6 september. 
Mer info om tider med mera kommer när du har  

anmält dig. Hör också av dig om du undrar något. 

Fredriks kontaktuppgifter :  
073-367 00 60 eller fredrik.unger@svenskakyrkan.se 

 

MÅ-BRA-PROMENAD 
Varje tisdag klockan 13.00 samlas den som vill och 
kan utanför Bergsjö församlingshem. Vi tar en kort 
promenad i lugn takt på ca 30 minuter och avslutar 
med fika.  

Hej! 
Jag heter Tova Engberg, jag är utbildad förskollärare och arbetar sedan första juni som 

barn- och ungdomsledare i Bergsjö församling. I mitt arbete tycker jag om att vara  
kreativ, jag tycker om att skapa i olika former, dansa och utforska naturen. 

Jag ser fram emot att få träffa er när vi bjuder in till babycafé, kyrkis,  
konfirmationsundervisning, ungdomsgrupp och andra sammankomster.  

Kyrkis & babycafé Välkommen till kyrkis & babycafé med start V.36 (5/9-9/9) 
 
Tisdagar - Bergsjö: Babycafé 0-1,5 år: 10.00-12.00 

Onsdagar - Hassela: Kyrkis 0-6 år: 13.00-15.00  

Torsdagar - Ilsbo: Kyrkis 0-6 år: 10.00-12.00 

Fredagar - Bergsjö: Kyrkis 0-6 år: 10.00-12.00 
 

Om vårdnadshavare är upptagen får gärna  
mor/farföräldrar följa med. 
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Församlingsexpedition 
Strömsbruksvägen 14, 829 95 Harmånger 
Telefon 0652-74 73 00 
Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12

Präster:  Sofia 0652-74 73 01, Signe 0652-74 73 02 
Diakon:  Anna-Karin B 0652-74 73 05 
Pedagog:  Anna-Karin H 0652-74 73 06  
Kyrkomusiker:  Ulla 0652-74 73 08, Andreas 0652-74 73 09 
Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25

KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED

e-post: nordanstigskustens.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten 

11 september, 13:e söndagen efter trefaldighet
Jättendals kyrka 
Kl 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek och kan-
tor Ulla Hedman. Kollekt till Diakoniinstitutionerna. 

13 september, tisdag   
Hagängsgården Harmånger 
Kl 13.30 Musikandakt med kantor Andreas Leek och 
diakon Anna-karin Björk.

18 september, 14:e söndagen efter trefaldighet  
Harmångers kyrka  
Före högmässan: Frukostcafé från kl 9.30 och Söndags-
skola för barnen kl 10.00. 
Kl 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek och kan-
tor Andreas Leek. Kollekt till Kyrkornas världsråd. 

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

SÖNDAGSSKOLA
När det är Högmässa i Harmångers kyrka kl 11 är det 
söndagsskola i Harmångers kyrka kl 10.00 söndagar 
ojämna veckor.
Tillsammans med församlingspedagog Anna-Karin Holm-
berg får barnen (från 4 år och uppåt) samtala, leka, pyssla 
och dramatisera kring söndagens tema.
Medföljande föräldrar kan ta en fika i ”frukostcaféet” 
under tiden!
Ni är också välkomna att stanna kvar på högmässan där det 
barnen gjort i söndagsskolan blir en del av gudstjänsten.
Välkommen med Ditt/Dina barn!

PILGRIMSVANDRING  

Vi vandrar i lugn takt med korta reflekterande betraktelser. 
Tag med matsäck. Vägledare: Anna-Karin Björk.
Anmälan till Anna-Karin senast fredag 9 september  
0652-74 73 05 eller anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se 
Vi kommer att pilgrimsvandra på olika platser i församling-
arna fram till mitten av oktober. 
Pilgrimsvandringarna är gemensamma för Bergsjö och 
Nordanstigskustens församlingar!  Välkomna att delta!

Måndag 12 septem-
ber kl 10 i Hassela. 

Vandringen är c:a 8 
km och vi återkom-
mer vid 14-tiden.

SYFÖRENING OCH STICKCAFÈ
Terminsstart hösten 2022
Kyrkliga syföreningen i Gnarp 
Onsdag den 14 september kl 13.00 i S:t Eriksgården.  
Vi träffas sedan onsdagar ojämna veckor. 
Stickcafé i Jättendal 
Måndag den 19 september kl 13.00 i Församlingsgården. 
Vi träffas sedan måndagar jämna veckor. 
Alla intresserade hälsas varmt välkomna!

7 september, onsdag 
Harmångers kyrka 
Kl 12.15 Lunchmässa med komminister Signe Ek och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till KRIK – kristen idrottskon-
takt.

GEMENSKAPSCAFÉ  
Välkommen till en stunds gemenskap och goda samtal 
över en kopp kaffe eller te!
Frukostcafé Harmånger 
Söndagar ojämna veckor kl 9.30 – 10.45. Morgonfika och 
gemenskap i kyrkan före högmässan.
Alla är välkomna! 
(Barn kommer i sällskap med någon vuxen)

DOP HÖSTEN 2022 
I Svenska kyrkan kan både barn och 
vuxna bli döpta, ingen är för gammal  
eller för ung, men man kan bara bli  
döpt en gång. Den som blir döpt blir  
medlem i Svenska kyrkan om man  
inte redan är det.
Dop kan alltid äga rum i söndagens  
högmässa kl 11 i Harmångers,  
Jättendals eller Gnarps kyrka.
Vi har också dop på lördagar i alla våra fyra kyrkor enligt ett 
rullande schema. I höst är våra doplördagar: 
Jättendal 10 september, 8 oktober, 3 december. 
Strömsbruk 17 september, 15 oktober, 12 november,  
10 december.
Harmånger 1 oktober, 29 oktober, 26 november.
Gnarp 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december.
Vi kan även ha dop i hemmet om så önskas.
För att boka dop kontaktar Du Församlingsexpeditionen i 
Harmånger. 
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Kommuninformation

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

Bidrag till turistiska vägar
Nu finns möjligheten att söka bidrag till skötsel av vägar 
som till stor del används av turister. I ansökan beskriver 
ni vägen och vilken typ av turistmål som finns. Bifoga en 
karta som visar var vägen finns. Ange hur mycket bidrag 
ni söker samt kontaktuppgifter och kontouppgifter för 
eventuell utbetalning. Sista ansökningsdag 31 oktober.

Hit skickas ansökan: 
Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö. 
Eller lämna den i kommunhusets brevinkast: Södra Vägen 
14 i Bergsjö, eller mejla: kommun@nordanstig.se

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

Storgatan Aktivitetscenters  
second hand-butik och kafé

Onsdag och torsdag: 10.00–14.00

Kaféet erbjuder fika med hembakat bröd och smörgåsar.
Betala gärna med Swish. 

Adress: Storgatan 14, Bergsjö

Information från biblioteken

Utställning av gamla fotografier
Bergsjö bibliotek
5 september–14 oktober
Utställning med gamla fotografier från Bergsjö. I urval av 
Lars Östberg.

För frågor kontakta
Bergsjö bibliotek 
0652-362 00, bergsjo.bibliotek@nordanstig.se

nordanstig.se/bibliotek

Vill du sälja på Ersk-Mats julmarknad?
Lördag 5 november är det gammaldags julmark-
nad på Ersk-Matsgården. För att skapa en känsla 
av dåtid ser vi gärna att försäljarna har tidstypiska 
kläder för perioden 1850 fram till tidigt 1900-tal. 
Varorna som erbjuds ska vara traditionellt hantverk 
och hemslöjd samt egentillverkade matprodukter. De 
flesta säljplatserna är utomhus. 

Platshyra: 
200 kronor utan bord, 250 kronor med bord.

Platsbokning senast 15 oktober till Anna Krohn, 
kulturhusvärdinna, 072-238 59 90.

Lämna farligt avfall till miljöbilen
Under vecka 36 kan du lämna farligt avfall så som lysrör, 
batterier, färgrester och diverse kemikalier till miljöbilen. 

Dag Ort och plats Tid
5 sept Strömsbruk, korsn. Hudik-Stocka 16.30–17.00
 Harmånger, Motellet 17.15–17.45
 Ilsbo, före detta ICA 18.15–18.45

6 sept Mellanfjärden, Affärn i Fjärn 16.30–16.45
 Gnarp, skolans parkering 17.15–17.45
 Årskogen, Årskogslokalens P 18.00–18.30

7 sept Bergsjö, ICA 16.30–17.00
 Älgered, före detta skolan 17.30–17.45
 Hassela, skolan 18.00–18.30

nordanstig.se/avfall Lämna avfallet 

till chauffören!
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FÖR
NORDANSTIGS

BÄSTA

FÖR
NORDANSTIGS

BÄSTA

Utförsäljning av Dry Walker Track boots. 
En riktigt bra stövel för höst, vinter och 
vårfisket  som håller dina fötter varma 
ända ner till -30°C. Väger cirka 900g paret 
och är helt vattentät med tjock isolerande NUNU 299:- 299:-

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
Vi har allt du behöver!

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
VI HAR ALLT FÖR DITT BYGGPROJEKT!

Mån-fre 07.00-17.00  Lör 09.00-13.00       Tel: 0652-201 38Mån-fre 07.00-17.00  Lör 09.00-13.00       Tel: 0652-201 38
• • Personlig service Personlig service 

Vi hjälper dig att välja rätt färg och byggmaterial
• • Brett sortiment Brett sortiment 

Vi har allt du behöver till bygget
• • Utkörning Utkörning 

Vi kör ut varor eller lånar ut släpvagn till dig
• • MaskinuthyrningMaskinuthyrning

Vi bryter färgVi bryter färg

För hela familjens naturupplevelser
Ryggsäck med stol

35 liter  699:-699:-

25 liter  599:-599:-

Barn  349:-349:-
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Kommuninformation

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

Valnämnden informerar

Allmänna val  
söndagen den 11 september 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region 
och kommun. Alla som har rätt att rösta får sitt röstkort 
hem med posten i mitten av augusti. På ditt röstkort står 
vilken vallokal du ska rösta i samt uppgifter om närbe- 
lägna lokaler där du kan förtidsrösta. 

Om du inte fått ditt röstkort kan du ringa Valmyndighet-
ens telefonservice på telefon 020-825 825. Du kan också 
ta kontakt med kommunen på telefon 0652-361 57.

Vallokaler och röstmottagningslokaler
Det finns en vallokal i vart och ett av kommunens fem 
valdistrikt. På ditt röstkort står det till vilken vallokal du 
ska gå för att rösta på valdagen. 

Vallokalerna i Bergsjös, Gnarps och Jättendal-Stocka-Ströms- 
bruks valdistrikt har flyttats jämfört med föregående val.

I några valdistrikt finns även röstmottagningslokaler som 
är öppna under viss tid på valdagen. I dessa lokaler kan vem 
som helst rösta oavsett om man bor i området eller inte.

Valdistrikt, vallokaler, röstmottagningslokaler 
söndagen den 11 september

Hassela-Älgered
Hasselagården, Hassela   08.00–20.00 
Älgeredsgården, Älgered   09.00–11.00   
     15.00–17.00      
Bergsjö
Bergsjögården, stora salen  08.00–20.00

Gnarp 
Gnarpsviljan, lilla salen   08.00–20.00

Harmånger-Ilsbo 
Bringstaskolan, matsalen  08.00–20.00
Ilsbo skola, gymnastiksalen  09.00–12.00 
           14.00–17.00   
Jättendal-Stocka-Strömsbruk
Harmångers bibliotek, Harmånger 08.00–20.00
IOGT, Jättendal    08.00–11.00
     13.00–16.00
Stocka Folkets Hus, Stocka  09.00–13.00 
Strömshall, Strömsbruk   13.00–17.00 

Förtidsröstning 24 augusti–11 september
Du kan fortfarande förtidsrösta i följande lokaler vid 
dessa tider:

Bergsjögårdens lilla sal, Bergsjö
Vardagar 5–11 september  12.00–14.00
Fredag 9 september   12.00–15.30
Måndag 5 september   17.00–19.00 
Lördag 10 september   09.00–11.00
Valdagen 11 september   17.00–20.00

Harmångers bibliotek, Harmånger
Tisdag 6 september    16.00–19.00

Hasselagården, Hassela
Onsdag 7 september    17.00–19.00

Gnarpsviljans lilla sal, Gnarp
Torsdag 8 september    16.00–19.00

Lantbrevbärare
Du kan budrösta via din lantbrevbärare till och med  
fredag 9 september.

Ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
hög ålder inte kan rösta i vallokal, i röstningslokal, via 
lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds du möjlighet 
att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare.

Behovet anmäls på telefon 0652-361 57. Ett rundkörnings- 
schema kommer sedan att upprättas med tider som med-
delas dem som anmält behov.

Valnämnden i Nordanstigs kommun  
sammanträder den 14 september 09.00

Valnämnden i Nordanstigs kommun sammanträder i kom- 
munkontoret i Bergsjö för att kontrollera och räkna för-
tidsröster som inkommit till valnämnden efter valdagen. 
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Här får du mer information
Valnämndens kansli, 070-229 08 20  
Valnämndens ordförande  
Monica Olsson, 070-570 41 94
nordanstig.se/val
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Mäklaren med:

Sofie Sjöström
sofie.sjostrom@hfastighetsbyra.se

070 - 375 75 34

Flest försäljningar  
i Nordanstig

"Sofie är mycket professionell, 
men känns samtidigt familjär  

och äkta. Hon har en väldigt bra 
balans mellan personlig och 

professionell. Kan varmt 
rekommendera henne som 

mäklare!"

Din ansökan gör du på hufb.se/webbansökan 

Nästa kursstart är 31 oktober  
Sista ansökningsdag är 29 september   

 www.hufb.se/cflnordanstig     

Kunskap förändrar och än finns chansen  
att få plats på höstens utbildningar 
Hitta din utbildning på www.hufb.se/cflnordanstig 
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!
 

Kommunen ska vara en föregångare i
energiomställningen
Öppet och jämlikt samhälle
Sex timmars arbetsdag i omsorgen

Grönt Nordanstig

Catarina Qviberg, Bergsjö
Förstanamn till kommunfullmäktige
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Höstens nyheter nu i butik

direktoptik.se



VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Gäller vid köp av kompletta glasögon 
i erbjudandet 3 för 1. 400:-Kan ej kombineras med andra 
kuponger eller erbjudanden.

17/9-2022

Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, 0650-416565, vard 10-18, lör 12-15
Sundsvall, Esplanaden 10, 060-176260, vard 10-18, lör 12-15
Gävle, Norra Kungsgatan 1, 026-128220, vard 930-18, lör 12-15

Närheten
En närmare dansföreställning med  
vibrerande livemusik.
På en omsorgsfullt utvald plats utspelar 
sig en innerlig och bombastisk upplevelse.
Publiken får vara med om en föreställning 

alldeles nära intill, då dansarna och musikern rör sig för, med, emellan och runt om. 
Med gemensamma krafter byggs ett socialt sammanhang vi inte visste fanns. Vi 
möts bortom orden med vibrerande livemusik och en engagerande koreografi som 
utformas genom platsen och dem som är där.
Föreställningen undersöker närhet, vårt behov av den, och vad bristen på den kan 
göra med oss. Närheten är 2 timmar lång inklusive introduktion och fika.
Plats: Staffansgården, Delsbo   När: Onsdag 14/9 kl. 19.00
Biljetter: Ordinarie 180 kr, scenpass 130 kr, ungdom t.o.m. 25 år 80 kr. 
På Tickster.com via Scenkonst Hudiksvalls hemsida, Delsbo bibliotek och ev. resterande 
med swish, helst, eller kontanter på plats en timme innan.

Förstå världen - 
möt Radiokorrespondenterna
Sveriges Radios utrikeskorrespondenter 
tar världen till dig!
Sveriges Radios korrespondenter är på 
plats när det händer, där det händer. Från 

våra utsända runtom i världen får du blixtsnabb nyhetsrapportering, men också 
fördjupning, analys och bakgrund till det som hänt. Vår förhoppning är att det gör 
världen lite mer begriplig.
Nu får du chansen att möta radiokorrespondenterna Samuel Larsson (Danmark) 
och Sara Heyman (Global hälsa) och höra om deras arbete, deras vardag och  
erfarenheter.
"Under en rad år har Sveriges Radio prioriterat utrikesbevakningen. Idag har vi Nor-
dens största utrikesredaktion med 20 korrespondenter. I en tid då journalistik och 
yttrandefrihet är under attack i allt fler länder, tycker vi att det är viktigare än någon-
sin att journalister finns på plats och kan rapportera om utvecklingen. För att förstå 
världen bättre, behövs både kunskap och närvaro" Ginna Lindberg, Utrikeschef Ekot, 
Sveriges Radio
Historier från hela världen och korrespondenternas verklighet står i centrum under 
kvällen. Det är ett unikt tillfälle att möta, diskutera och fråga de två speciellt inbjudna 
korrespondenterna om olika världshändelser och deras erfarenheter. 
Riksteatern i samarbete med Sveriges Radio.
Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Tisdag 27/9 kl. 19.00

Foto: Maria Cruseman
14
sept

QUILTY - 
Out on the Ocean
En musik- och pubkväll! Sea shanties, 
emigrantvisor, kärleksballader och sånger 
om storslagna äventyr till havs utgör 
stommen i detta saltstänkta och tjärdof-

tande konsertprogram av irländska och skotska folkvisor med Atlanten som fond.
Efter framgångarna under 2018 med bejublad Sverigeturné till Quiltys 25-års jubi-
leum sjösätter Quilty nu sitt nya projekt Out on the Ocean!
Programmet presenteras med Quiltys välkända signum av musikalisk virtuositet, 
personliga arrangemang och klangfylld stämsång och innehåller allt från svängiga 
reels, jigs och hornpipes till smäktande känslor och drastisk humor.
Plats: Café August, Hudiksvall   När: Onsdag 5/10 kl. 19.00
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 150 kr. 
På Tickster.com via Scenkonst Hudiksvalls hemsida, Delsbo bibliotek och ev. resterande 
med swish, helst, eller kontanter på plats en timme innan.

Foto: Fredrika Eriksson
5
okt

Scenkonst Hudiksvall - en del av Riksteatern • Adress: Stationsg. 7, 824 71 Delsbo
Mejl: scenkonst@dellenkultur.nu • Hemsida: riksteatern.se/hudiksvall

Med reservation för ev. tryckfel eller slutförsäljning

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Fri 
entré!

Foto: Sveriges Radio

27
sept



10 Tryckdatum | 2022-08-25  NordanstigNordanstigarnarn



11NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2022-08-25



12 Tryckdatum | 2022-08-25  NordanstigNordanstigarnarn

GROPGÅRDEN

ÖPPET HUS

Harmånger

Söndag 11/9 
kl. 11.00 - 15.00
Öppet hus med musik och servering av 
kalvdans, glödhoppor och kaffe i gammal-
dags miljö. Välkomna!

HARMÅNGER
Café, loppis och hantverk

REA 50% på all loppis

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Lördagsöppet  
24 september kl. 11.00-15.00

OBS! Nya öppettider från 3 oktober 
måndag - onsdag 10.00 - 18.00 
Torsdag - fredag stängt

Välkommen!

Gäller september månad!
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.

Hos mig hittar du kläder, 
skor och produkter från:

Behandlingar och tjänster 
Ansiktsbehandlingar för just Din hudtyp, fotvård, frans- 
och brynfärgning, vaxning, make up, öronhåltagning.
Läs mer på min hemsida under menyn boka behandling.  butiqannica.se

 

Carina  behandlar
•   Healing-Distanshealing 
•   Samtal/coaching
•   Kanalisering 
•   Inka shamanska behandlingar 

070-642 11 71

 

Tomas  behandlar
• Ländrygg • Bröstrygg
• Nacke m.m 
• Rehab • Gym 

Lars Hed 0763-194 193 www.prorex.se

MASKINUTHYRNING
BERGSJÖ • Släpvagn (3-vägstipp)  

• Skylift  
•  Minigrävare 
•  Handmaskiner m.m.
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Fastighetsbyrån i orten
xxx-xxx xx xx / fastighetsbyran.com 

Vad är din bostad värd? 
Idag och om 6 månader.

Ska du sälja eller bara intresserad av hur värdet på din bostad utvecklas just nu? Vi hjälper 
dig med en värdering och svar på dina frågor om bostadsmarknaden. Med vår värdebevakare 

kan du dessutom följa värdet på din bostad över tid, enkelt via sms eller e-post.   

Hör av dig så hjälper vi dig.

Boka en 
värdering 

idag!

Fastighetsbyrån i Hudiksvall/Nordanstig
fastighetsbyran.com/hudiksvall
0650 - 948 00

 Dags att byta 
till en lokal bank?

Fredag 16 september har vi extra öppet i Bergsjö  
för dig som är intresserad av att byta bank till oss.
Vi är en lokal bank med banktjänster för både företag och privatper-
soner med kontor i Delsbo, Hudiksvall, Järvsö, Lucksta och Njurunda.

Boka tid på 0650-371 00 eller info@halsinglandssparbank.se
Alla som  

byter bank  
får en  

present!
Är du kund hos oss är du med och 
ger tillbaka till den lokala bygden.

Under dagen bjuder vi på fika och du har 
möjlighet att nominera en förening  
i Nordanstig att få 5000 kr.

Välkommen till oss
www.halsinglandssparbank.se 
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U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka               Tryck: SIB-Tryck H

olding AB | 2022-08-25     G
ruppförsändelse till alla hushåll i N

ordanstigs kom
m

un

Vi utför allt inom VVS
Nybyggnationer, installationer, vatten 
och avlopp, service samt renoveringar.

Älvsunds VVS www.alvsundsvvs.se
070-355 34 94

Auktoriserad Mitsubishi Electric Sverige installatör/återförsäljare.

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.

Byt inte tak,  Byt inte tak,  
måla om det!måla om det!

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

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

Öppet Mån-Fre 7-16
Lunchstängt 11-12

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

  
Du bjuder gästen,

Du bjuder gästen,

          
  vi fixar resten!

          
  vi fixar resten!

Catering när den är som bästCatering när den är som bäst

Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900
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KAMPANJPassa på, endast 4 2 kvar till kanonpris!

LOVOL

VÄLKOMMEN IN FÖR PROVKÖRNING!

4WD MED HYTT & FRONTLASTARE
STORT UTBUD AV TILLBEHÖR
35HK: 214 900 KR 
50HK: 254 900 KR 

Priser exkl. moms. 
Vi erbjuder flera finan-
sieringsalternativ.

35 & 50 HK
TRAKTOR

GÖR GÄRNA 
ETT BESÖK I 

BUTIKEN ELLER 
VÅR E-HANDEL

xyzmaskin.se

SVERIGES MEST SÅLDA SLÄPVAGNSVERIGES MEST SÅLDA SLÄPVAGN
FOGELSTA FS1425FOGELSTA FS1425
·  ·  TIPPBARTIPPBAR
·  FÄLLBARA LÄMMAR·  FÄLLBARA LÄMMAR
·  STORT TILLBEHÖRSUTBUD·  STORT TILLBEHÖRSUTBUD

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

KAMPANJ14 900:-

ELEKTRISK VINSCH

FÖRVARINGSLÅDA
  VINDRUTA    PLOGBLAD

ATV VAGNSLYSKYDD HANDTAGSSKYDD

ELEKTRISK VINSCH

FÖRVARINGSLÅDA
  VINDRUTA    PLOGBLAD

ATV VAGNSLYSKYDD HANDTAGSSKYDD

SPORTSMAN
MODELLEN OCH 
TILLBEHÖREN
FÖR DINA  BEHOV

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 
POLARIS FORDON OCH TILLBEHÖR I POLARIS FORDON OCH TILLBEHÖR I 
HUDIKSVALL OCH SÖDERHAMN!HUDIKSVALL OCH SÖDERHAMN!

HÄLSINGLANDS STÖRSTA 
HÄSTBUTIK, VÄRD ATT BESÖKA!

ÅKGRÄSKLIPPAREÅKGRÄSKLIPPARE
ÄNTLIGEN I LAGER!ÄNTLIGEN I LAGER!

DAGS ATT BOKA DAGS ATT BOKA 
VINTERFÖRVARING AV DIN ROBOT-VINTERFÖRVARING AV DIN ROBOT-
GRÄSKLIPPARE. RING 0650- 54 34 34GRÄSKLIPPARE. RING 0650- 54 34 34

NU HITTAR NI OSS ÄVEN  NU HITTAR NI OSS ÄVEN  
I SÖDERHAMNI SÖDERHAMN

SÄSONGEN NÄRMAR SIG, GÖR DIG 
REDO FÖR SKOTERRESAN MED

BJÖRNLYAN
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Alla dagar  0650-59 50 50 · Hyggesvägen 1, 824 34 Hudiksvall 
www.stamnas.se · info@stamnas.se      Stamnäs Entreprenad

Allt inom markentreprenad · Dränering 
Avlopp · Husgrund · Tomtplanering

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

Tel: 072-202 48 53 
energiradgivning@nordanstig.se

eller

energiradgivning@hudiksvall.se

SVÅRT ATT VÄLJA ?
Kommunens energi- och klimatrådgivning är en 

kostnadsfri och opartisk samhällsservice

www.energiochklimat.se

Vi är din kompletta VVS installatör

www.radiatorvvs.se

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

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

• Gräv • Schakt • Transporter
• Avloppsanläggningar
• Anläggning av vägar

070-217 82 92070-217 82 92

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

 • Sopning av vägar/gator 
 • Lyftarbeten 
 • Rivningar

Vi har det som behövs för:

BJÖRKVED SÄLJES
Färsk, lättarbetad 
björkved säljes

Längd, 5 m
210 kr/kubikmeter

070-304 80 01 
0652-170 97

FÖRENINGSINFORMATION

          PRO Bergsjö
Inbjuder till Suring den 12/9 kl 14.00 på 

Bergsjöparken till en kostnad av 100:-/person.
Anmälan senast den 9/9 till Ann-Marie tfn 070-253 1773 
eller Eva Nilsson 070-333 5979.
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Det här är ingen överbudsbudget!
Det här lovar vi att klara under mandatperioden.
Skola, vård och omsorg är våra viktigaste områden.

Du kan ha förtroende för oss 
– vi har gjort vad vi lovade förra valrörelsen 
– Vi är inte längre den fattiga kommunen. 
   Vi har sparat oss ur krisen och är mogna för investe-
   ringar i lagom takt.

Några av våra framtidslöften!
• Vi lovar att jobba hårt med att ”snygga upp” i vår 
  kommun. På många platser, gårdar och diken finns
  skrot och skrotbilar.
• Vi lovar att fräscha upp lekplatser, många är eftersatta,
  både kommunala och föreningsdrivna.
• Spontanidrottsplatser är populära och vi kommer att
  satsa på flera orter.
• Dessutom kommer förskolan att få mera resurser.
• Skolgårdarna kommer att restaureras och bli trevligare.

Lite större löften
• Idrottshallen i Bergsjö byggs.
• Stallet i Strömsbruk ska rustas för ny förskola.
• Nytt SÄBO i Bergsjö.
• Vi ska arbeta för att Bergesta i Gnarp har tillräcklig
  bemanning, oavsett nya tekniska lösningar.
• Vår ambition är hög när det gäller att se över och
  återställa vägbelysning.
• Miljöfrågorna, Agenda 2030, ska genomsyra all
  verksamhet och står högt på vår prioriteringslista. 

Mindre dyra men naggande goda löften

Nya skolgården i Hassela

SVERIGES MEST  
VALDA EXPERT

Vi hjälper dig hela vägen! Med fritt hembesök, måttagning, val av port, 
offert, montering av portar och dörrar! Vi ombesörjer även bortforsling av din 
gamla port/dörr. Om du låter oss göra jobbet så får du dessutom 
3 års allrisk försäkring helt utan kostnad! 

VÄLKOMNA TILL VÅRT KONTOR OCH VISNINGSHALL  
PÅ KONTORSVÄGEN 8 I SUNDSVALL! 

060-56 80 70

garageportexperten.se

SVERIGES MEST VALDA EXPERT

Vi hjälper dig hela vägen! Med fritt hembesök, måttagning, val av port, offert, montering av portar och dörrar! Vi ombesörjer även 
bortforsling av din gamla port/dörr. Om du låter oss göra jobbet så får du dessutom 3 års allrisk försäkring helt utan kostnad! 

VÄLKOMNA TILL VÅRT KONTOR OCH VISNINGSHALL PÅ  
KONTORSVÄGEN 8 I SUNDSVALL! TEL: 060-56 80 70

garageportexperten.se

Storlek: Kvartssida (95x140 mm)

Storlek: Sjättedel (193x93 mm)
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Sidan sponsras av Stocka Publishing AB

Vill du påverka Nordanstigs utveckling?

Bli medlem du med. 

vansterpartiet.se/bli-medlem

Rösta på Vänsterpartiet!
Tillsammans bygger vi Nordanstig

Vänsterpartiets förslag om 
rätt till heltid, arbetstidsför-
kortning, högre bemanning 
inom omsorg och skola, 
samt högre löner för låg-
löneyrken måste ännu 
ttydligare upp på agendan.

Vi i Vänsterpartiet är också 
övertygade om att alla tjänar 
på mer jämlikhet och personal-
inflytande inom kommunens 
verksamheter. 

Här skulle självstyrande 
arbarbetsplatser med större 
personalinflytande kunna 
göra stor skillnad. Vi tror att 
människor växer av att få 
ta ansvar.

Personalen är vår 
viktigaste tillgång

Vi vill:
Höjd bemanning inom 
äldreomsorgen
- bort med delade turer och att
jobba varannan helg!

Bättre arbetsmiljö
- mind- mindre stress
- mer tid för de äldre
- arbetskläder och -skor är en 
självklarhet
- en ergonomisk utformad
arbetsmiljö för all personal

Ökat personalinflytande
- själ- självstyrande grupper 
- bort med hirarkier och byråkrati
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