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LÖRDAG 25 MARSLÖRDAG 25 MARS ÖPPNAR VI  ÖPPNAR VI 
PORTARNA FÖR SÄSONGEN!PORTARNA FÖR SÄSONGEN!

ÖPPET KL. 10-15. VÄLKOMNA!ÖPPET KL. 10-15. VÄLKOMNA!

Öppet  Mån-Fre 10-17  Lör 10-14  Sön Vilodag  • 0653-151 20 
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker  •  stigstradgardar.se

Stıgs TradgårdarStıgs Tradgårdar

Fröpåsar från Impecta

Köp 5 Köp 5 
betala betala 
för 4 för 4 

(billigaste på köpet)
Gäller t.o.m. 8 april

Öppningserbjudande!
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0653 - 200 80
Västansjö, Bjuråker

Klassisk massage & 
kroppsterapeutiska behandlingar

073 - 501 77 43   
Per Berglöf

Ringstavägen 3 
824 70 Delsbo

Hälsa 
Harmoni 

Balans

Harriet Svensk certifierad 
Rosenterapeut, diplomerad 

lymfmassör 

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

Rosenmetoden 
Massage för 

själen

Lymfmassage
Välkommen att boka din tid på 
harrietshalsa.bokadirekt.se

Välkommen till Rosies friskvård på Strömbackav. 16a i Friggesund

 

 

Rosies Friskvård
Gym Massage Solarium 

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

Välkommen att träna hos mig.  Ensam eller med flera - du bestämmer  

Boka en behandling och upplev alla fördelarna med massage! 
Halvkroppsmassage 30 min 450 kr, Hel/Halvkroppsmassage 60 min 720 kr

Regndroppsmassage 690 kr

Du bokar enkelt på boka.se/rosiesmassage
Drop-in solarium på Köpmangatan 12 i Delsbo - enkelt med Flexysun appen!

Nya rör 
i solariet

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

Inger Persson
Dipl. Spa- och 
NBE-terapeut

Bokningar kan göras via Bokadirekt. Öppet för produktförsäljning
torsdagar kl. 16-17.30. Presentkort finns på Frendo i Delsbo och Bokadirekt.

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

30 min 530:- 
Gäller t.o.m 31/3. 

En djupgående, effektiv, värmande 
och skön massagebehandling. 

Varmt välkommen till mig

Salongen för skönhet & välbefinnande

Prova på 
Anti-Stress 
NBE3000

Gör magi 

för kropp 

& knopp

BJURÅKERS HEMBYGDSFÖRENING

FÖRENINGSSTÄMMA 
19 MARS KL. 15

FÖRSAMLINGSGÅRDEN I BJURÅKER
Föreningen bjuder på fika, meddela gärna allergier.

Varmt välkomna! 
info@bjurakersforngard.se | hembygd.se/bjuraker

Du bjuder gästen,vi fixar resten!Du bjuder gästen,vi fixar resten!
Catering när den är som bäst Catering när den är som bäst Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900

Meditera Med Mera finns nu både i Delsbo och 
Hudiksvall (onsdagar) och erbjuder Dig healing, 
meditation, chakrabalansering, massage, 
återhämtning och andlig vägledning. 
Butik i Delsbo med kristaller, smycken m.m. 
För öppettider följ mig på sociala medier.

Meditationer erbjuds regelbundet på 
tisdagar i Delsbo kl 18-19 och i Hudiksvall onsdagar kl 17.30-18.30.

mediteramedmera.com
bokadirekt.se 
Köpmangatan 4, Delsbo
Storgatan 58 A (Hudikyoga), Hudik
Ni hittar mig på
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0653-104 25
JAKTIADELSBO.SE
STORG. 16 DELSBO

DELSBO
JAKT  -  FISKE  -  HUND  -  OUTDOOR

SNÖ =
SKIDOR

Hos oss hittar du ett brett 
sortiment av längdskidor 
Vanliga och vallningsfria

VI HAR ALLT DU 
BEHÖVER FÖR 
VINTERFISKET!
PIMPELSPÖN, ISMETESET, 
ANGELDON, BORRAR OCH BETEN.

ALLT FÖR EN LYCKAD MÅLTID 
PÅ ISEN ELLER I SKOGEN
STEK-/KOKKÄRL, GRILLJÄRN M.M.

Svanbackens matsal 
Delsbo

Välkomna till vår lunch- 
buffé med husmanskost!

Dagligen två rätter, stort salladsbord, soppa, bröd, 

Öppet mån-tors 11.00-14.00, fre 10.00-14.00
Lunchhäfte 10 stycken – 1080:-. Var 10:e lunch gratis. 
Pensionärslunch alla dagar 13.00-14.00. 95:- per person. 
Vi har även catering, frysta och kylda matlådor. 

Telefon: 073-507 71 27
För info och bokning: svanbackens.matsal@gmail.com

Adress: Johannesberg 51, Delsbo, Facebook: Svanbackens matsal Delsbo 

DellenArboristen
Säker fällning och beskärning av dina träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

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.

Norra-Dellen-Camping
Nicole & Reto Bachofner
Rävnäset 101
82478 Bjuråker
www.norra-dellen-camping
info@norra-dellen-camping.se
Tel: +46 70 227 03 83

Öppentider 
Camping och stugor öppet året runt

Äventyrsminigolf & Servering 

Norra Dellen Camping
Nicole & Reto Bachofner • Rävnäset 101 • 824 78 Bjuråker 

www.norra-dellen-camping.se • info@norra-dellen-camping.se • Tel: +46 70 227 03 83

 

Välkommen till Norra Dellen 
Familjecamping och Restaurang

ÖPPETTIDER
Måndag till torsdag kl. 11.30-16.00
Matlagning kl. 11.30-14.00

Incheckning -  samma öppettider eller 
enligt överenskommelse på telefon

Vi har en sparkbana, pulkabana 
och ev. isskulptering, 
beroende av is och väder.

Stor campinganläggning direkt vid Norra Dellens vackra sydkust.
Camping och stugor öppet året runt.

VÅRMARKNAD VÅRMARKNAD 
27 MAJ 27 MAJ 

Hantverkare och lokala matproducenter 
som vill delta kan lämna en intresse-

anmälan till info@bjurakersforngard.se 
så återkommer vi till dig.

Det vi vill veta är vad du säljer, om du har eget marknads-
stånd, behöver el, har du varit med förut samt ditt namn 

och telefonnummer.

Varmt välkomna! 
Bjuråkers Hembygdsförening
www.hembygd.se/bjuraker

BJURÅKERS FORNGÅRDBJURÅKERS FORNGÅRD
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Grattis till vinnarna av var sin trisslott 
för lösningen i Dellenbygden nr 193!

Annika H, Näsviken 
Marina H, Delsbo

DelsboDäckservice
Daniel Winther 070-2290222

D . W I N T H E R  0 7 0 - 2 2 9 0 2 2 2

DelsboDäckservice

ALLT INOM ANLÄGGNING, 
GRÄV & MARKARBETEN
Hälsinge Gräv & Entreprenad
Daniel Winther 070-2290222 D . W I N T H E R  0 7 0 - 2 2 9 0 2 2 2

Däckomläggning inkl. 
Balansering
fr 200:-/hjulet
Hjulskifte
300:-/Bil
Balansering
100:-/Hjulet

Köp dina nya däck och fälgar hos oss!

Balansering på bil
600:-/st
Lagning av punktering
200:-/st
Lägger även om dina 
däck som du köpt 
själv utan tillägg!

Även kväll och helger enligt ök. Vid frågor 
kontakta oss. Kvitto lämnas på utfört jobb.

Vill du dela med dig av din 
kunskap och inspirera andra?

Vi söker cirkelledare

Läs mer 
och ansök 

via vår 
hemsida

Vi utbildar dig som är ny ledare inom SV Gävleborg. 
Välkommen till ett spännande och utvecklande uppdrag!
sv.se/gavleborg | gavleborg@sv.se | 020-120 28 08

Just nu söker vi ledare i:
•  Hantverk

•  Dans för dig, dans hela livet

•  Sittande yoga

•  Biodling

•  Dator & mobiltelefon

•  Språk

•  Skrivande

•  Läsning & litteratur

•  Miljö & hållbarhet
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0653-168 10 • Öppettider: Måndag - Söndag kl. 07.30-20.30

Följ oss gärna på FACEBOOK för många 
bra erbjudanden och events i butiken.

Handla mat på nätet!
Välkommen in och handla i vår matbutik på nätet.
Hämta sedan dina kassar, packat och klart, i våra 
Clic & Collect skåp.

E-handla på ica.se/delsbohallen

Butiksguide
Lätt att skylta rätt

Version 1.1

Det bästa som lite 
pengar kan köpa.

Ica Basic är våra billigaste egna varor. 
Inga finesser, bara bra grejer.

För dig som är eller vill bli stammis
Säg till i kassan nästa gång vi ses – eller gå in på ica.se/stammis och bli stammis redan idag.

SUPER KLIPP
Minst 25% rabatt

K P FLER
Spara mer

STAMMISVåra bästa

priser
Wow, utvalt för dig som är stammis!

Inom kort är vår nya 
Pantstation på plats!
Vi ber om överseende för "stök & bök" både inne i butiken och ute och 
hoppas att den nya pantstationen kommer att uppskattas. 
Tänk på miljön - PANTA MERA!

JU
ST N

USÄNKT
PRIS!

Just nu sänkt 
pris på maten 
du handlar ofta.
För dig som är stammis

Tjejer och killar 65+, 
kom ihåg er seniorrabatt!
Gäller en valfri dag/vecka. Är laddad på ditt ICA-kort. 
Gäller ej spel, lotter, tobak eller systemvaror.

Vi på Delsbohallen önskar 
er en härlig Sportlovsvecka!
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SLICK 
Teaterresa till Ljusdal och Slottescenen 
för att se dansföreställningen SLICK med 
Sofia Södergård.
Ett dansperformance som slagit knockout 
på scener runt om i landet! Sofia Södergård 
äntrar scenen transformerad till dragkingen 

Qarl Qunt. Vi får följa med på hans fjärde världsturné både på och bakom scenen. Qarl 
har det fastaste handslaget och tycker att få saker går upp mot att pickla grönsaker. Med 
intresse för makt och sexualitet bjuder han på en crossoverföreställning som landar mitt 
emellan kabaré och performance.
Avresa från Hudiksvalls station kl 17.30, Delsbo Torg kl ca 17.55. Publiken välkomnas 
att möta Qarl Qunt/Sofia Södergård efteråt. Hemresa ca 20.30. Anmälan senast 8 mars 
till scenkonst@dellenkultur.nu Även eventuella frågor till scenkonst@dellenkultur.nu
Vi har 50 platser i bussen och för medlemmar (scenpass) är resan gratis.  
Övriga betalar 70 kr t&r (Obs nytt pris!). Swisha på bussen!
Plats: Slottescenen, Ljusdal   När: Torsdag 16/3 kl. 19.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 150 kr, 
scenpass 100 kr (+ 12 kr serviceavgift). 
På Tickster.com via Scenkonst Hudiksvalls hemsida.

Foto: Andreas Nilsson
16
mars

#jeanne 
Ett storslaget och visuellt drama om 
klasskillnader och klimatförändringar.
På norra sidan av en sjö finns stora villor 
med privata bryggor. På södra sidan finns 
ett höghus med trasig hiss. De unga på de 
olika sidorna träffar aldrig varandra. Unga i 

norr tror att unga från söder inte existerar. Unga från söder tror att unga i norr är gjorda av 
guld. Men sjön mellan dem håller på att torka ut. Klimatkrisen påverkar alla, rik som fattig. 
Eller gör den verkligen det?
Lilla Jeanne har fått lära sig att de som har lite kommer att ha mindre, och de som har 
mycket kommer att få mer. I ett försök att få tillbaka det överskott som hon anser tillhör 
de oprivilegierade försöker hon korsa den frusna sjön och ta del av guldet. Hon kommer 
aldrig tillbaka, men historien slutar inte där.
#jeanne gestaltar en värld på gränsen till undergång. Om vårt behov av ledargestalter som 
får bära våra drömmar, samtidigt som vi lägger allt ansvar på dem. Vem ska egentligen 
rädda oss? Förväntar vi oss att våra barn gör det? Genom denna historia, om den unga ide-
alisten och om oss som idealiserar henne, får vi syn på vårt samhälles olika mekanismer.
Plats: Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall   När: Tisdag 18/4 kl. 19.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 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.

Foto: Fredrika Eriksson
18
april

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

Carmen med 
förhinder 
Ett explosivt och dansant musikdrama av 
en älskad klassiker.
Den här sprakande föreställningen med 
sex medverkande musiker, dansare och 

skådespelare ger ett nutida perspektiv på den klassiska operan Carmen. Ett drama som 
fördjupas, utmanas och kompletteras, när huvudrollsinnehavaren Salamanca Taikon 
Gonzalez och andra romers berättelser om att vara rom i Sverige idag vävs ihop med 
Bizets skildring av Carmen. 
Gränserna är stundtals upplösta mellan scen och salong såväl som i förhållande till origi-
nalversionen från 1800-talet Resultatet blir en Carmen gestaltad på alla plan – sceniskt, 
musikaliskt, scenografiskt och koreografiskt. I de flesta länder där romer varit en del av 
samhället har de influerat den regionala musiken såpass att man idag ser deras avtryck 
som ett självklart inslag i majoritetskulturen. Bizets musik blandas med flamenco, jazz, 
romsk folkmusik, hiphop och nyskriven kollektivt komponerad musik.
Årsmöte med något ätbart ca 20.30 efter föreställningen.
Plats: Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall   När: Onsdag 29/3 kl. 19.00. 
Biljetter: Ordinarie 250 kr, scenpass 200 kr, ungdom t.o.m. 25 år 80 kr. 
Ev. resterande biljetter sälj i entrén från kl 18:00 samma kväll.
På Tickster.com via Scenkonst Hudiksvalls hemsida, Delsbo bibliotek och ev. resterande 
med swish, helst, eller kontanter på plats en timme innan.

29
mars

MIXK
AKA

OST
FRA

LLO
R

FYL
LDA

 BA
GUE

TTE
R

HAMBURGARE

TUNNBRÖDSRULLE

MOSMENY HAL
LOU

MIBU
RGA

RE

MATL
ÅDO

R

FRY
STA

 RÄ
TTE

RMÅNADENS KORV
BAMSE

OST & BACON
WIENERKORV

PANINI
TOAST

3KANTSMACKA

NYBAKTA
BULLAR

WIENERBRÖD

Storgatan 9. Tel. 0653-104 50

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

Storgatan 9. Tel. 0653-104 50

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK

Delsbo 
Veteriärpraktik

Olnirsvägen 8, Delsbo

Välkommen att boka tid på 
0653 - 71 79 71

ARRENDATOR SÖKES
3 ha åker i Delsbo-Åkre

Förskottsbetalning, inga gifter, inga djur.
0650-304 84

Önskar köpa gammal Bil, Moped, MC oavsett märke och skick. 
Fin eller renoveringsobjekt, även delar som tank, dörrar, flyglar, lyktor plåtar osv. Tel:073-809 97 48

Välkommen till 
Hälsingecykel!

Jag har inga fasta öppettider, 
kontakta mig före besök. 

Försäljning & Reparation

VÅRSERVICE FEBRUARI & MARS 425 KR
Regeringen har förslag på momshöjning från 1/4 -23, 

köp service före. Gäller t.o.m september -23.

Tage 070-313 78 12
Spåmansvägen 3, 824 78 Bjuråker

info@halsingecykel.se · halsingecykel.se
Facebook: Hälsingecykel

Hämtar och 
levererar din cykel 

till låg kostnad

ÄVEN DÄCK & SLANG TILL KÄRROR OCH MINDRE VAGNAR



Välkommen till en 
butik välfylld med 

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

Hos oss hittar du dina 
favoriter från Svenska Spel 
Spela på Lotto, Stryktipset, Keno,   
Måltipset m.fl.

Vi gör
Baguetter, 
smörgåstårtor,  
delikatessbrickor,  
sallader m.m.

KKLLIPP!!IPP!!
Vi har
Salladsbar, 
manuell   
delikatessdisk,  
butiksgrillat.

E-handla hos oss!
På hemkop.se/handla klickar du i lugn och 
ro fram dina varor som du sedan smidigt 
hämtar på bokad tid utanför butiken.

Välkommen!
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  I ruinerna av ett liv      - en resa i krigets Ukraina
Det är kallt. Himlen är grå och det blåser. Vi befinner oss i Mykolaiv i södra Ukraina och trots att 
det här, till skillnad mot för i Kharkiv som vi befann oss i bara någon dag tidigare, är nästan snöfritt 
här känner man tydligt att det är vinter och början av februari.  

Skyddsvästen känns tung över bröstet och dess remmar skavar över axlarna. 
Vi är trötta. Trötta efter de långa sträckorna vi kört tvärs över landet på osäkra 
vägar, trötta av den konstanta anspänning som det innebär att befinna sig i ett 
land i krig och av allt det vi upplever på plats och av de livsöden vi får ta del av. 
Samtidigt blir vi vid varje möte, vare sig det är med ukrainsk militär, borgmästare, 
mottagare av bistånd eller lokala volontärer än mer övertygade om den orubbli-
ga och starka framtidstro som lever i ukrainarna, trots allt de genomlider.  

Flyglarmen har ljudit till och från varje dag och natt sedan vi passerade gränsen 
in till Ukraina, en vardag för de ukrainare som befinner sig i landet, ovant för oss. 
Ljudet av flyglarmet, hur genomträngande det är och den ångestladdade käns-
la som infinner sig är svår att beskriva för någon som själv inte upplevt den på 
plats. Inom tätbebyggt område så hör du flyglarmet i princip vart än du befinner 
dig, i mindre byar eller i en bil längs vägen, så förlitar du dig på varningar via 
flyglarmsappar. Plötsligt börjar mobilen vibrera, larmet ljuder och rösten som 
tillhör Mark Hamill (känd som Luke Skywalker från Star wars) säger allvarsamt 
”Attention, air raid alert, precede to the nearest shelter. Dont be careless, your 
overconfident is your weakness.”.  Känslan av spänd oro och osäkerhet är över-
hängande fram till att rösten återkommer, nu med orden ”Attention, the air alert 
is over. May the force be with you.”. Vi klarade oss undan en attack. 

Konsekvenserna av kriget är påtagliga här i de östra och sydliga regionerna, 
check-pointsen och sandsäckarna är fler, den militära närvaron högre och 
skadade byggnader vanligare än intakta. Vi kör genom Mykolaivs centrum och 
stannar till vid ett  gatukök för att få i oss något varmt, på andra sidan vägen ser 
vi ytterligare ett av många igenbommade apotek som ännu inte kunnat öppna 
pga plundringar och förstörelse. Före oss i kön betjänas tre stycken militärklädda 
män från ukrainska armén, de nickar uppskattat åt våra fordon med det röda 
korset - symbolen för humanitärt stöd och våra kläder med loggan ”Skicka vidare 
till Ukraina”. Vi utbyter några meningar, de får sin mat och innan de går till sin bil 
för att återvända mot fronten så avslutar vi med fraserna ”Slava ukraini” (ära åt 
ukraina) och ”Heroiam slava” (ära åt hjältarna).

Innan vi hinner få vår mat så stannar en bil till lite längre ner på gatan. Med stor 
möda tar sig en äldre man ut ur förarsätet och rör sig mot bakluckan. När tre-fyra 
hemlösa hundar som på given signal kommer lufsande mot bilen så förstår vi att 
det inte är första gången mannen är här för att ge de fyrfotade något att äta. Han 
häller ut hundmaten direkt på gatan, betraktar dom kort under tiden de äter, 
sätter sig sedan i bilen igen och åker iväg.

Vi får till slut vår mat, tackar den unga mannen i gatuköket och sätter oss i bilarna 
för att återfå någon värme i kroppen och för att återigen komma på rull. Vi äter 
under färd och tar sikte på två mindre byar (Luch och Posad-Pokrovske) mellan 
Mykolaiv och Kherson.

Redan i utkanten av byn Luch blir tecknen på krigets närhet än tydligare, här syns 
stora grävda pjäsvärn på var sida av den enda väg som leder in i byn, vägen som 
i sin tur är perforerad av artilleri och nedslag och på vissa ställen sticker rester 
av granater upp ur vägbanan. Förutom att parera extra noga när vi kör så blir vi 
även tillsagda att inte gå utanför vägarna, inte gå på fält eller beträda gräsmat-
tor. Här finns nämligen fortfarande otaliga blindgångare och minor som man 
ännu inte hunnit desarmera. Vid ett tillfälle kör vi med hjulen på var sida om en 
”fjärils-mina”. 

På plats i Luch och Posad-Pokrovske ser vi en än värre och mer omfattande förö-
delse än vad vi upplevt vid våra tidigare resor, här är ungefär 90% av byggnader-
na skadade i den by som före kriget bestod av ca 1200 invånare. 
Tydliga skotthål i husväggarna, inrasade tak, fönsterrutor ersatta av 
plywood eller bara öppna gapande hål i fasaden. Ingen el, ingen gas,  
ingen värme och inget vatten. Trots att vi upplever husen som helt  
obeboeliga så bor fortfarande ca 65 personer kvar, de flesta i källarna. 

Vi lämnar över kaminer, byggplast, elverk, mat, ljus, varma sockor och  
kläder, vi kramas om av de som bor där, samtidigt så tittar vi på   
förstörelsen och har svårt att sätta ord på känslorna.   
Vart börjar man när allt omkring en är raserat? När man saknar pengar till 
återuppbyggnad? När situationen är lika illa för dina grannar och alla  
kämpar för överlevnad och för att hålla näsan över vattenytan?   
Hur hittar man styrkan att kämpa vidare när fronten är bara några mil 
bort? Svaret är inte enkelt men oundvikligt  - för att man måste. 

Om människorna i Ukraina orkar så måste vi också orka, därför fortsätter 
vi vårt ideella arbete. För Ukraina, för frihet, för trygghet och demokrati.  Gå in 
på vår Facebooksida för att läsa fler skildringar från kriget, ta del av vårt arbete 
och se hur du kan hjälpa till!

Vill du stötta vårt ideella arbete?

SWISH: 123-233 46 39 
KONTO: 9060 2180227 (Länsförsäkringar) 
KONTAKT: 070-281 1062 www.fb.com/skickavidaretillukraina
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overconfident is your weakness.”.  Känslan av spänd oro och osäkerhet är över-
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i sin tur är perforerad av artilleri och nedslag och på vissa ställen sticker rester 
av granater upp ur vägbanan. Förutom att parera extra noga när vi kör så blir vi 
även tillsagda att inte gå utanför vägarna, inte gå på fält eller beträda gräsmat-
tor. Här finns nämligen fortfarande otaliga blindgångare och minor som man 
ännu inte hunnit desarmera. Vid ett tillfälle kör vi med hjulen på var sida om en 
”fjärils-mina”. 

På plats i Luch och Posad-Pokrovske ser vi en än värre och mer omfattande förö-
delse än vad vi upplevt vid våra tidigare resor, här är ungefär 90% av byggnader-
na skadade i den by som före kriget bestod av ca 1200 invånare. 
Tydliga skotthål i husväggarna, inrasade tak, fönsterrutor ersatta av 
plywood eller bara öppna gapande hål i fasaden. Ingen el, ingen gas,  
ingen värme och inget vatten. Trots att vi upplever husen som helt  
obeboeliga så bor fortfarande ca 65 personer kvar, de flesta i källarna. 

Vi lämnar över kaminer, byggplast, elverk, mat, ljus, varma sockor och  
kläder, vi kramas om av de som bor där, samtidigt så tittar vi på   
förstörelsen och har svårt att sätta ord på känslorna.   
Vart börjar man när allt omkring en är raserat? När man saknar pengar till 
återuppbyggnad? När situationen är lika illa för dina grannar och alla  
kämpar för överlevnad och för att hålla näsan över vattenytan?   
Hur hittar man styrkan att kämpa vidare när fronten är bara några mil 
bort? Svaret är inte enkelt men oundvikligt  - för att man måste. 

Om människorna i Ukraina orkar så måste vi också orka, därför fortsätter 
vi vårt ideella arbete. För Ukraina, för frihet, för trygghet och demokrati.  Gå in 
på vår Facebooksida för att läsa fler skildringar från kriget, ta del av vårt arbete 
och se hur du kan hjälpa till!
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G
ruppförsändelse till hushåll

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

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 
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direktoptik.se

Få rabatt på 
ditt köp

HHuuddiikkssvvaallll,,  VVäässttrraa  TTuullllggaattaann  1111,,  00665500--441166556655,,  vvaarrdd  99--1188,,  llöörr  1100--1155  
SSuunnddssvvaallll,,  EEssppllaannaaddeenn  1100,,  006600--117766226600,,  vvaarrdd  99--1188,,  llöörr  1100--1155    
GGäävvllee,,  NNoorrrraa  KKuunnggssggaattaann  11,,  002266--112288222200,,  vvaarrdd  993300--1188,,  llöörr  1100--1155

21NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2023-02-09

Ring eller meddela din beställning medan du är i kiosken 
Västra Tullgatan 11, Hudiksvall - Tel: 073-156 60 09 

hudik@korvolle.se

Korvolles påskkorv
Påskkorvkasse för  
400:- med korv a´la 
• Serben balkan  
• Sigge Hills orkester 
• Lönnmördarn´s dotter  
• Pusta vevstake



GRYMT UTBUD 
BEGAGNADE 
SKOTRAR 
I BUTIKEN
FRÅN 
50 000 KR

NYA ATV NYA ATV 
ÅTER I ÅTER I 
LAGERLAGER
RANGER & SPORTSMANRANGER & SPORTSMAN

KA M PA N J 
HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER HUSQVARNA EXTREME SKYDDSKLÄDER 

HÄLSINGLANDS STÖRSTA HÄSTBUTIK

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

15%
UPP TILL

RABATTVINTERREA
     på snöslungor

SKOTERSLÄP

BJÖRNLYAN
JUST NU - KAMPANJPRIS!

REA 20-50%
på vinterkläder och vinterskor
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Thomas Jonsnäs 
Tf Gruppchef
Virkesköpare Delsbo/Hudiksvall 
tel 060-19 34 05 

sca.com/skog

”Jag erbjuder 
tjänster som utvecklar 

ditt skogsägande”
Jag hjälper dig att få en god överblick och tillgång 
till de verktyg du behöver för att nå dina mål med 

skogsbruket. Vi erbjuder allt från skogsvård 
och rådgivning till avverkning och gallring.

Ring Thomas så får du veta mer om 
våra tjänster som kan öka värdet på din skog. 

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på 
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

FÖNSTERKAMPANJ

GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER
30% RABATT PÅ 

FÖNSTER

 

TOTAL TOTAL 
UTFÖRSÄLJNINGUTFÖRSÄLJNING

DELSBO FOLKETS HUS
Tis 7/3, Ons 8/3, Tors 9/3 

& Fre 10/3. Alla dagar kl.10-18.
Tel info: SDS Import     Stefan 070-341 67 47

KLÄDER TILL 
FÖRDELAKTIGA PRISER!

KLÄDER BORTVRÄKES 
1000-tals mode- och fritidsplagg.

PRYLAR - ALLT 10:-/ST
10,000-tals prylar tex hushållsartiklar,  
verktyg, kontor, hygien, leksaker m.m.
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Emil Dahlin
emil.dahlin@hfastighetsbyra.se

070 - 375 70 09

"Allt gick snabbare, 
enklare och priset 

blev bättre än 
förväntat. "

MÖBELTAPETSERING · MÖBELLACKERING
Vi klär om: Möbler, husvagnsdynor, båtdynor, mc-dynor, skoter-dynor, kapell.

Vi lackerar allt inom: Möbler, kök, hus, övrig inredning.

HÄMTNING OCH LEVERANS I HELA HÄLSINGLAND

RING ELLER MEJLA FÖR GRATIS PRISFÖRFRÅGAN
lasse@refactory.se 070-241 13 97 · alex@refactory.se 076-312 33 73

Björnängsvägen 2, 826 40 Söderhamn · refactory.se
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0653-104 25
JAKTIADELSBO.SE

STORG. 16 DELSBO
DELSBO

JAKT  -  FISKE  -  HUND  -  OUTDOOR

NNordanstigordanstigarnarn
Informationsblad för ALLA i Nordanstig

Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076-810 8438 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   

NrNr  
382382
14 FEBR 14 FEBR 

20222022

Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076-810 8438 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   Nästa utdelning: 28/2    Manusstopp: Onsdag 16/2

Contura 896G Style

Kompakt. Kapabel.
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.

contura .se

Contura 896 Style
kampanjpris från 24.900 kr
ordinarie pris från 26.900 kr

Priset är inkl. moms. Frakt tillkommer samt eventuella kostnader för skorstensdetaljer, tillbehör och installation. 
Kontakta närmaste återförsäljare för komplett pris.

Årets
Kamin
2022

VärmebutikenVärmebutiken
i Hälsingland ABi Hälsingland AB

20%
PÅ KAMINER

Representanter från våra 
leverantörer finns på plats.

LÖRDAG 18/9 KL. 10-17
KAMINDAG
STÖRST I HÄLSINGLAND PÅ KAMINER!

Värmebutiken i Hälsingland AB • Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger  
0652-307 81 • 070-677 55 15 • varmebutiken.nu

KÖP  
LUFTVÄRMEPUMP  

FRÅN FUJITSU
– få vinterpaket på köpet!

(värde 1890:-)

  

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

Välkommen 
till Hälsinglands största tygbutik! 

Nu även med garner i sortimentet!

Öppettider Mån-Fre 11.00-17.00   Lördag 10.00-14.00  – 0652-240 30

info@wahlmantextil.com      
www.wahlmantextil.com     
Stationsvägen 46, Gnarp

Nyheter på väg in, välj bland gardin, heminredning, lapptäckstyger, mode-
stuvar och härliga garner. Hos oss möter du kunnig och trevlig personal.

NNordanstigordanstigarnarn
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– få vinterpaket på köpet!
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Du bjuder gästen,
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  vi fixar resten!
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Catering när den är som bästCatering när den är som bäst
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Välkommen 
till Hälsinglands största tygbutik! 

Nu även med garner i sortimentet!

Öppettider Mån-Fre 11.00-17.00   Lördag 10.00-14.00  – 0652-240 30

info@wahlmantextil.com      
www.wahlmantextil.com     
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Nyheter på väg in, välj bland gardin, heminredning, lapptäckstyger, mode-
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Profilkläder
Personliga presenter med foto, bild & text
Yrkeskläder Presenter/ /

info@tryckpresent.se 
0705461450
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Pelletsvärme
Från Polar Pellets, Bergsjö
Våra tjänster
	Återförsäljare till Baxis hela 

sortiment av pellets- och  
vedpannor. Vi monterar din 
panna - oavsett märke.

	Polar pelletsbrännare från 
12 kW till 100 kW.

	Vi utför rökgasanalys med intrimning av din 
utrustning - oavsett märke.

	Våra installatörer hjälper dig gärna med andra 
VVS-frågor och/eller installationer.

	Försäljning och distribution av pellets.

Kontakta oss på 0652-719 56 eller 
info@polarpellets.se

Annonseringsförslag 2, rullande (95x100 mm)

Nordanstigarn (en gång/månad) 
Glada Hudikbladet (en gång/månad) 
Dellenbygden (en gång/månad)

Pris totalt per utgivning, exkl. moms: 2340 kr

Ord. pris 2940 kr

Larm utan abonnemang 
Ring för rådgivning 

Torbjörn 0650-322 12

TAK, SKORSTEN ELLER 
ANNAT PLÅTARBETE?

Forsavägen 5 
829 95 Harmånger 

0652-307 81• 070-677 55 15

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger  
0652-307 81• 070-677 55 15 

harmangersplat.com

flertal kaminer i lager  
– för snabb leverans!

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger • 0652-307 81 • 070-677 55 15 • varmebutiken.nu

Välkommen att kontakta oss idag! 

Välkommen att kontakta oss idag!

Hårvård-Makeup-Fransförlängning 
Frisör Makeupartist Fransteknolog 

 
Köpmangatan 10, 82471 Delsbo, 070-364 53 97

Maria Wennberg - Varmt välkommen! 

Salong Beauty Salong Beauty 
Hair & Body Hair & Body 
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Markägarkonferens 
Konferensen vänder sig till turistföretagare på landsbygden och till 
markägare som berörs av turismen.  
Vi kommer att belysa vad som gäller för turism på annans mark. 
Allemansrätten och avtal med markägare.  
 
För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete 
mellan markägare och naturturismföretagare. Det kan regleras i muntliga avtal, 
skriftliga avtal eller inga avtal alls.  
Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, 
leder och anläggningsarbeten.  
Hur kan markägare få betalt för att upplåta mark? 
 

Datum: 30 mars på Järvsöbaden 

Kostnad: Du betalar för fika och lunch 
 
Anmälan senast 20 mars i länsstyrelsen i Gävleborgs kalender  

eller till: sara.danvind@lansstyrelsen.se , 010-225 14 08 
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Markägarkonferens 
Konferensen vänder sig till turistföretagare på landsbygden 
och till markägare som berörs av turismen.   
Vi kommer att belysa vad som gäller för turism på annans mark. 
Allemansrätten och avtal med markägare. 

För att bedriva hållbar och framgångsrik naturturism behövs ett gott samarbete 
mellan markägare och naturturismföretagare. Det kan regleras i muntliga avtal, 
skriftliga avtal eller inga avtal alls.   
Till exempel kan samverkan ske kring campingplatser, vindskydd, faciliteter, 
leder och anläggningsarbeten.   
Hur kan markägare få betalt för att upplåta mark? 

Datum: 30 mars på Järvsöbaden  Kostnad: Du betalar för fika och lunch 

Anmälan senast 20 mars i länsstyrelsen i Gävleborgs kalender 
eller till: sara.danvind@lansstyrelsen.se , 010-225 14 08 

09.30  Fika

10.00  Länsstyrelsen hälsar välkommen

10.10  LRF, Anders Blomberg, äganderättsexpert. 
 Pratar om turism på annans mark och avtalsfrågor

12.00  Lunch

13.00  Fredrik Jelk från Cykla Järvsö berättar om sin   
 verksamhet och samarbetet med markägarna

13.30  Markägare berättar

14.00  Workshop

14.30  Fika

15.00  Presentation från workshop

15.30  Diskussion om hinder och möjligheter 
 i mitt företag

16.00  Avslutning

Bild Pixabay Bild Pixabay

Program 30 mars

Välkomna!



Mumier på Äventyr (Sv. tal)

Ons 8/3 - 14.00  BT

Tre mumier som levt gömda i Egypten ger sig iväg på äventyr till London 
för att återta en gammal ring som stulits av den brittiska arkeologen Lord 
Carnaby.
Regi: Juan Jesús García Galocha Skådespelare: Peter Eggers, 
Mimmi Sandén, Julian Gadelius, Rafael Pettersson, Anton 
Olofsson Raeder, Christian Hedlund, Mikael Regenholz, Johan 
Schinkler, Vicki Benckert, Mia Hana Hansson

Andra Akten

Ons 8/3 - 19.00  BT

Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs 
över gatan med sin nya fru och Evas son verkar tröttna på sin mammas 
daltande och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extraknäck 
dyker upp som hon inte kan motstå – stjärnskådespelaren Harald Skoog 
har drabbats av stroke och behöver rehabilitering i hemmet. Vad som 
börjar som en katastrof växer till varm vänskap, spirande livsglädje och till 
ett hopp om att livet inte är över.
Regi: Mårten Klingberg Skådespelare: Lena Olin, Rolf Lass-
gård, Lars Väringer, Anneli Martini, Charlie Gustafsson, Görel 
Crona

Helt Super (Sv. tal)

Tors 9/3 - 14.00  BT

Hedvig har krympt pappas superhjältedräkt, och nu kan han inte längre 
vara stans Superlejon. Typiskt! Hedvig, som är ganska klumpig och mest 
gillar att spela spel. Men när pappa väljer den starka och suveräna kusin 
Adrian som ny superhjälte, MÅSTE bara Hedvig ta upp kampen.
Regi: Rasmus A. Sivertsen

Ant-Man and the Wasp: 
Quantumaina

Fre 10/3 - 19.00  11 år

Tillsammans med Hank Pym och Janet van Dyne utforskar Scott Lang 
och Hope van Dyne ”Quantum Realm”, något som för dem bortom 
gränsen för vad de trodde var möjligt.
Regi: Peyton Reed Skådespelare: Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Kathryn Newton, Jonathan Majors, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, 
Randall Park, Michael Douglas

En dag kommer allt det här 
bli ditt

Sön 12/3 - 19.00  11 år

Den framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes syskon samlas på 
föräldrarnas gård för första gången på över tio år. Föräldrarna vill att 
endast en av dem ska ärva skogen, som varit i familjen i generationer. 
Men är någon av dem villig att flytta hem igen?
Detta är en berättelse om en familj och ett arv som ingen vill ha.
Regi: Andreas Öhman Skådespelare: Karin Franz Körlof, Peter 
Haber, Suzanne Reuter, Liv Mjönes, Arvin Kananian, Mattias 
Fransson, Emil Almén, Filip Berg

Kungen

Ons 15/3 - 19.00  BT

Karin af Klintberg gör dokumentärfilm om vår egen kung. Hon har följt 
vår egen Carl Gustaf som första journalist någonsin i samtal om allt från 
barndomen till kungalivets upp- och nedgångar.
Regi: Karin af Klintberg Medverkande: Carl XVI Gustaf

The Whale

Sön 19/3 - 19.00  11 år

Charlie, en engelsklärare vars tid är på väg att ta slut. I ett sista försök till 
försoning försöker han återknyta kontakten med sin förlorade dotter och 
ställa saker till rätta. Med sitt stora hjärta och skarpa intellekt gör han sitt 
yttersta för att konfrontera djupt begravda sorger och den undertryckta 
kärlek som förföljt honom i årtionden.

"The Whale" är ett kraftfullt, mänskligt drama som bjuder på mycket mer 
än bara mörker.
Regi: Darren Aronofsky Skådespelare: Brendan Fraser,  
Sadie Zink, Ty Simpkins, Samantha Morton

Women Talking

Ons 22/3 - 19.00  11 år

Gör inget. Stanna och slåss. Eller lämna. Kvinnorna i ett isolerat 
religiöst samhälle ställs inför de här valen när brutala händelser ställs 
mot deras tro.

Den kritikerosade filmen är regisserad och skriven av Sarah Polley och 
baserad på Miriam Toews bok ”Kvinnor som pratar”.
Regi: Sarah Polley Skådespelare: Rooney Mara, Claire Foy, 
Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Ben Whishaw, 
Frances McDormand

John Wick: Chapter 4

Fre 24/3 - 19.00  15 år

Fortsättningen på action-sagan om den professionella torpeden John 
Wick.
Regi: Chad Stahelski Skådespelare: Keanu Reeves, Bill 
Skarsgård, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, 
Shamier Anderson

The Banshees of Inisherin

Sön 26/3 - 19.00  15 år

I "The Banshees of Inisherin" får vi följa två vänners livslånga vänskap på 
en avlägsen Irlänsk ö. Helt oväntat bryter den ene vänskapen, vilket får 
skrämmande konsekvenser för dem bägge.
Regi: Martin McDonagh Skådespelare: Colin Farrell,  
Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Dungeons & Dragons

Ons 29/3 - 19.00  

En charmig tjuv och ett gäng osannolika äventyrare ger sig av på en episk 
jakt för att återta en försvunnen relik. Men det går farligt snett och de blir 
intrasslade med helt fel personer.
"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" tar den innehållsrika 
och lekfulla stämningen från rollspelet till bioduken i ett uppsluppet och 
actionpackat äventyr.
Regi: John Francis Daley, Jonathan Goldstein Skådespelare: 
Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, 
Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head, Hugh Grant

Långt ifrån - vadå?

Tis 14/3 & Tis 21/3 - 14.00. Tis 28/3 - 19.00  

En dokumentär med stockholmsperspektiv på en spännande norrländsk 
bygd av Erik Strömdahl. Vi möter livsöden, engagemang och möten i 
Bobygden, Hälsingland.
Regi: Erik Strömdahl

Förköp biljetter på: www.sveabio.se  
Övriga frågor: sveabio.delsbo@gmail.com   

PREMIÄR

PREMIÄR

Med reservation för 
ändringar i programmet      


