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VÄLKOMMEN TILL 

HUSUMS 
SERVICE-
STATION!

HUSUM SERVICESTATION har samlat allt på ett och samma ställe 

gör-det-själv-hall, bageri, kiosk, byggtillbehör, minilivs m.m.

Vi kan erbjuda alltifrån smörgåstårtor till reparation av din cykel!

Vi erbjuder bland annat bilreservdelar, jourlivs, bageri mm.

I vår kiosk hittar du allt från baslivsmedel, böcker och ett stort utbud 

av tidningar, tobak, läsk, godis m.m. Vi ingår i EMAB

VI ÄR OMBUD FÖR

Du är varmt välkommen in till oss, du får alltid
ett trevligt bemötande av vår trevliga personal.

UNIK  
VATTENSLANG!  
MAGIC HOSE  
149 KR

FLEXIBEL 
MAGNETSKÅL  
69 KR

0663-611 80,  www.husumsservicestat ion.se

 LEDARE

MAJ 2015, UPPLAGA 3 000

ANSVARIG UTGIVARE  Roger Vedin, Ågrenshuset Produkti on AB

MATERIAL & SYNPUNKTER Inger Gidlund, 0660-29 99 61, inger.gidlund@agrenshuset.se
Ågrenshuset Produkti on, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa

ANNONSFÖRSÄLJNING Inger Gidlund, 0660-29 99 61, inger.gidlund@agrenshuset.se

LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION, TRYCK & PRODUKTION Ågrenshuset Produkti on AB, Bjästa. 

OMSLAGSBILD Tommy Sjölund. Moti v: Fillinghamn Husum.

NÄSTA NUMMER Utkommer 31 augusti  2015. Manusstopp 10 augusti  2015.

ÅGRENSHUSET PRODUKTION 
I SAMARBETE MED

GRUNDSUNDA FRAMTIDSGRUPP

GRUNDSUNDAtidning

GRUNDSUNDA TIDNING 
– en satsning för vår bygd 
Vi har alla något att  vara stolta över när det gäller 
Grundsunda. Jag riktar min stolthet mot naturen, kus-
ten och människorna. Jag kan, utan att  för en sekund 
tveka, säga att  jag är lyckligt lott ad som växt upp här. 
Vi har en underbar natur, nära relati on ti ll varandra i 
samhället och även ett  rikt förenings och företagsliv. 
Visst kan ni hålla med? Vi har ti llsammans något att  
vara stolta över!

Denna nystartade ti dning hoppas vi ska kunna stärka 
Grundsunda ytt erligare. En grundpelare för ti dningen 
kommer vara förenings och företagsliv, vilket kommer 
att  lyft as i varje nummer. Utöver det kommer det 
bjudas på spännande och läsvärda reportage! Vi ser 
ti dningen som en satsning för framti den med stora 

möjligheter för Grundsunda att  växa, stärkas och 
samti digt bevaras. 

Ni ska nu få läsa och begrunda det första numret av 
många. Sommar och sol är nu på ingång, vilket vi 
självklart valt att  lägga fokus på. Ni kommer bland an-
nat få läsa reportage av några av redakti onens främ-
sta smultronställen för den kommande sommaren. 

Det är Grundsunda Framti dsGrupp och Ågrenshuset 
som ti llsammans startat denna ti dning för Grund-
sunda. Vi hoppas att  ti dningen kommer att  glädja er 
läsare. Trevlig sommar!

ELIN MALMSTRÖM

KÖTT OCH CHARK FRÅN VÅR EGEN GÅRD
 

Öppethus med sommarcafé två veckor 29 juni – 12 juli mellan kl. 11.00-16.00 
Art of Maqi ställer ut sina tavlor.

Tips! Grilla din egen Godstaburgare!
 

 
 

godsta.gard@telia.com  www.godstagard.se  070-1760727

Bo på  
lantgård  

kan ni göra 
året om!



4 GRUNDSUNDANYTT NR1 2015 GRUNDSUNDANYTT NR1 2015 5

Gatubarns-
volontärerna 
– BRASILIEN
Gatubarnsvolontärerna är en ungdomsgrupp från fritidsgården i Husum som under 1 års tid 
jobbat med insamlingar till gatubarn i Brasilien. Målet var att åka och överlämna de insam-
lade pengarna och trä� a gatubarnen på plats. En resa som genomfördes under april 2015.

A llt började med en föreläsning 

på Röda Villan om hur det är att 

växa upp som gatubarn i Brasi-

lien. Snabbt kom idén hos ungdomar-

na om att göra något för gatubarnen 

och efter 1 års volontärsarbete åkte en 

ungdomsgrupp iväg till Governador 

Valadaris i Brasilien för att äntligen 

förverkliga den dröm som vi länge job-

bat hårt för.

Vi besökte barnhemmet Cidade Dos 

Meninos som drivs av nunnor från 

katolska kyrkan. Förutom vår kärlek så 

gav vi dem 22 000 kronor som vi fi ck 

in på tavlorna som vi auktionerade ut. 

De fi ck också leksaker, godis, kläder 

och snuttefi ltar som vi blivit sponsrade 

med från Sverige. Våra hjärtan klappar 

enormt för barnen här som alla bor på 

barnhemmet av olika tragiska omstän-

digheter.

Vi besökte också en skola som heter 

Escola Municipal Angelo Jose de 

Marco. Det är en skola där många fat-

tiga familjer har sina barn. Här bjöds 

vi på uppträdande från barn i åldrarna 

2-11 år. Vårt bidrag blev inköp av skol-

material, pedagogiska leksaker och 

matpaket till 15 prioriterade familjer 

som skolan valt ut.

Polisen i Valadaris ställer upp som 

tränare i sportaktiviteter som de star-

tat för att få bort barnen från gatorna. 

Genom idrotten jobbar man med re-

spekt, disciplin och empati i utbyte att 

barnen går i skolan. Vi deltog i judo, 

capoeira och fi ck spela en fotbolls-

match mot gatubarnen där många levt 

med drogmissbruk sedan 8 års ålder. 

Volontärernas bidrag blev pengar till 

mat som gatubarnen själva önskat så 

att de orkar träna.

För att få ytterligare förståelse för 

det hårda liv och den fattigdom som 

många barn tvingas leva med fi ck vi 

följa med in i det kriminella Favela 

(kåkstäderna). 15 poliser hade vi med 

oss som vår trygghet.

En dag fi ck vi följa med kyrkan på 

uppdrag att dela ut mat till människor 

som bor på en soptipp. Stanken, fl u-

gorna, misären, asfåglarna var vidrigt 

och vi lämnade alla platsen berörda 

och skänkte en stor summa pengar till 

kyrkan så att de kan fortsätta med att 

hjälpa dessa stackars människor.

Trots misären och den fattigdom och 

elände som vi fått se har resan påver-

kat oss positivt och lärt oss att uppskat-

ta det vi har. Vi kommer alltid att bära 

resan med oss i våra hjärtan.•

SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR   ❚  TRYCKIMPREGNERAT
NORDBERGS SÅG

GRUNDSUNDAVALLEN 135  ❚  TEL 070-302 42 88

TEXT OCH FOTO: ANNIKA SJÖSTRÖM

POSTADRESS 
Box 22140 
501 14 Borås

KUNDSERVICE
033-10 60 32
kjell@bekasreklam.se

ATELJÉN
033-10 11 20
info@bekasreklam.se

WEB
www.bekasreklam.se

BANKG
486-4633

ORG.NR.
556360-4924

Innehar F-skattebevis

POSTADRESS 
Box 22140 
501 14 Borås

TELEFON 
033-10 60 32

 E-POST 
info@bekasreklam.se 

WEB 
www.bekasreklam.se

BANKGIRO 
486-4633

PLUSGIRO 
435 73 80-7

ORG.NR. 
556360-4924

Innehar F-skattsedel

Vid förfrågan angående korrektur,
maila: info@bekasreklam.se

eller ring 033 - 10 11 20

Annonserande kunden ansvarar för att innehållet i annonsen är
korrekt, så var noga med att höra av er om ni har några ändringar
samt godkännande av annons. Korrekturtiden är fem arbetsdagar.

Kundnr: 7530

Öppet mån-tor 10.30-18.00 fre-lör 10.30-23.00

Ni hittar oss på Bruksvägen 90,
torget ovanför Husumfabriken.

Ring för info. 0663-100 80

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur

• Restaurang
• Lunchbuffé
• Café
• Take away
• Catering
• Pub med trubadur
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FINNFEMFEL 
Jämför bilderna och ringa in olikheterna på en bild. Skicka in ditt 
svar senast den 4 november!  Märk kuvertet Barntävling och adres-
sera till Ågrenshuset Produktion, Collage Nätra, Att. Agneta Nydahl, 
Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. Tävlingen är för barn under 15 år. 
De tre först öppnade och rätta svaren vinner en keps.

NAMN ...................................................................................  ÅLDER ........................

ADRESS ............................................................... TEL ..............................................

POSTNR .................................. ORT ..........................................................................

SMOOTHIE 
MED BANAN OCH KOKOS
4 glas

4 msk kokosfl ingor
2 bananer
4 dl Norrmejerier Fruktyoghurt
Krusbär kiwi
4 dl Norrmejerier Mjölk

SUDOKU 
Fyll i si� rorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla 
si� ror fi nns i varje vågrät och lodrät rad samt i 
varje låda bestående av 3x3 rutor. Varje si� ra får 
endast fi nnas med en gång per rad och låda. 
Rätt lösning på sid 29.

1. Skär bananerna i mindre bitar. 

2. Kör bananer, yoghurt och mjölk i en mixer. 

3. Häll upp i glas och toppa med kokosfl agor.

TIPS! Lägg bananbitarna i frysen ca 1 timme 
innan du mixar så får du en iskall och mer 
milkshakeliknande dryck!
Om en vuxen hjälper till kan ni även rosta ko-
kosfl ingorna lätt i en stekpanna ca 5 minuter.RE

CE
PT

 SMÅTT & GOTT


Idbyn • 891 96 Arnäsvall • Tel 0660-842 52 • info@autotekab.se • www.autotekab.se • Öppet vardagar  7–16

Din kompletta bilverkstad

Se över din kylanläggning

Vi utför alla typer av AC jobb

GRUNDSUNDANYTT NR1 20156

Mer information om Bruksgodset och våra aktiviteter hittar ni på bruksgodset.se 
Bruksgodset 872, Banafjäl 405, 891 96 Arnäsvall Tfn. 0660-25 21 99 

 
 

Sommarcaféet 
Den 22 juni slår vi återigen upp våra portar. Caféet är öppet alla 
dagar 11-16 ända fram till den 9 augusti och naturligtvis har vi 
fyllt sommaren med en massa aktiviteter. 
 

Keramik 
I keramikverkstaden har under vintern 
och våren flitens lampa lyst. Där har det 
under månader skapats många nya 
fantastiska alster signerade 
Anna-Karin Rask-Nygren.  
 

Sommarprogram 
31/5 Morsdagscafé 12.00–16.00 
24/6 Musikkväll, R Sahlén/P-Å Stockberg 18.00–20.00 
26/6, 17/7, 31/7   Quizkvällar med quizmeny  18.00–23.00 * 
1/7, 8/7, 22/7, 29/7   Bagageluckeloppis 16.00–20.00 
3/7 Pubkväll Hans-Kasslers med pubmeny 18.00–01.00 ** 
10/7 Tri-Challenge med After Runmeny 16.00–23.00  
15/7 Familjedag med Bagageluckeloppis 15.00–19.00 
24/7 Musikkrysskväll med kryssmeny  18.00–23.00 * 
 5/8 VeteranbilsCafé med Bagageluckeloppis 16.00–20.00 

*    Endast förbokning. Plats med mat har förtur.   
** Förköp begränsat antal platser. Boka pubmeny från 18.00. 

 

 
 
 
 
 
 

En spännande tävling för så väl elit- som vardags-
motionärer, gammal som ung! Cykling, löpning och simning 
i och omkring Banafjäl. Start och mål på Bruksgodset. 
 

Datum: fredag 10 juli kl. 16.00 
Klasser: Dam/Herr Ungdom 13-17 år Barn 0-12 år 
Banlängd: Tri-Challenge 21 km   Lilla Tri-Challenge 4 km 
Startavg: Senior - 200 kr, Ungdom - 100 kr, Barn - 50 kr 
Anmälan: senast ons 8 juli till info@bruksgodset.se eller 
Ulrik Ulander, 070-524  49 60. 

 

Familjedagen, för stora och små. Tävlingar, djur på gården, 
bagageluckeloppis och ett välfyllt café. 

 

Bagageluckeloppis - fyll din bil, kom till oss och sälj det du 
inte behöver längre. Platserna är gratis och i mån av plats. 
Grindarna till gården öppnar 16.00.  

BRUKSGODSET  café - keramik 
Grundsunda Tidning

Finns Fem Fel #1 2015

Lösning

Grundsunda Tidning
Finns Fem Fel #1 2015

Lösning

N Y B Ö R J A R E

 3 5    4   1 

     1 7  2  

 1 6 2 8    7  

   8  2  4  7 

 9   3  1   5 

 6  1  5  2   

  8    3 9 6 2 

  1  6 9     

 2   7    4 3

     8  9 3  

 3  1 6      

 6     2  5  

   9  4   7  

 4   2  7   8 

  5   6  2   

  8  5     9 

      3 7  1 

  6 2  7

M E D E L



GRUNDSUNDA

TIDNING

TREVLIG

SOMMAR
ÖNSKAR

9GRUNDSUNDANYTT NR1 2015GRUNDSUNDANYTT NR1 20158

GRUNDBERGS
ÅKERI 
– DRIVS AV TREDJE 
GENERATIONEN I HUSUM

GRUNDBERGS

GENERATIONEN I HUSUM

MEN NÄR ER-
BJUDANDET OM 
FASTIGHETEN PÅ 
INDUSTRIVÄGEN 
KOM VAR DET 
INGEN TVEKAN

Göran driver idag Grundbergs 

Åkeri med 15 anställa, verksam-

het i Husum och Umeå. Den 

huvudsakliga verksamheten är in mot 

virke, det vill säga att sju timmerbilar 

kör i norra Sidensjö och i Hörnefors 

området, samt att i Umeå sköter 

Grundbergs om virkesterminalen med 

2 bilar och separatlastare (stor tim-

merkran). Åkeriet har även tre fl isbilar, 

företaget är ansluten till Örnfrakt 

vilket ger en bra grund och trygghet 

för verksamheten.

Det började 1945-46, Görans farfar 

Erik Grundberg började köra grus på 

sommaren och virke vintertid, på 50-ta-

let monterades en virkeskran på GMC´n 

som underlättade allt väsentligt.

Sonen Helge började köra i åkeriet och 

på i slutet av 70-talet överlät Erik åke-

riet till Helge, för 10 år sedan började 

Helge att trappa ned och Göran var re-

dan då engagerade i familjeföretaget. 

Åkeriet har haft sin bas i Kasa strax 

söder om Husum, på hemadressen.  

Behovet om ett större garage med stor 

grusplan växte. 

– Tanken var att bygga nytt, endera 

i Husum eller närmare Örnsköldsvik. 

Men när erbjudandet om fastigheten 

på Industrivägen kom var det ingen 

tvekan, berättar Göran. 

Vi har redan nu gjort en del för-

ändringar, återanpassat lokalerna till 

lastbilsgarage, fi xat till ett bra kontor 

så att man är nära verksamheten 

bland annat. Klart det återstår en hel 

det som att fi xa till arbetsmiljön bättre 

och utemiljön, men verksamheten ska 

rulla på som vanligt under tiden.

– Allt känns bra på alla sätt och 

vis, nu vill jag plana ut och stabilisera 

verksamheten, avrundar Göran.•

  
                                 

 
                                        

                                       

Skule
3–4 juli 2015

Biljetter/upplysningar 
www.skulefestivalen.com  | 0613–404 55

FREDAG
3 JULI 19.00
Doug Seegers
Ronny Eriksson
Noice Makers
Crash n Recovery
Spinning Jennies

LÖRDAG
4 JULI 17.00
Eldkvarn
Nanne Grönvall
Jon Henrik Fjällgren
Busbandet 
Karin Westerberg
Klas & Sanna Norberg 
med Holmsten Trio

(Snoppen
& Snippan)

MATTORG
BARNUNDERHÅLLNING

JACKE SJÖDIN leder festivalen

Mycket
billigare

med förköp!

Tredje generationen på Grundbergs Åkeri, med Göran 
Grundberg i spetsen, ny satsar i före detta Alenius Inc. 
fastighet  på Industrivägen 22A som har bakgrund 
som lastbilsgarage.
TEXT: ÅSA RINGLÖV    FOTO: PRIVAT
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SOMMARENS 
SMULTRONSTÄLLEN

HUSUMS BÅTHAMN
Ett litet och gemytligt guldkorn 
mitt i Husum. Båthamnen har en 
svårslagen utsikt mot havet, samt 
anslutning till Gideälven som där 
mynnar ut. Med fiskekort kan du i 
Gideälven dra upp bland annat ab-
borre, gädda och öring.

Husums Båthamn. 
Foto: Tommy Sjölund

AGGÖSUNDET

Här hittar du fina klippor mot 

havet och även en barnvänlig 

och långgrund badstrand. Från 

Husum är det bara cykelavstånd 

till sundet.

Aggösundet. 

Foto: Tommy Sjölund

SKEPPSMALEN
Ett mysigt fiskeläger cirka 

3 mil från Husum. Förutom 

härliga klippor finns det 

även ett surströmmings mu-

seum och restaurang.

Skeppsmalen. 

Foto: Tommy Sjölund

GRUNDSUNDAVALLEN

Gemytlig och avslappnad miljö med 

smedja, medeltidskyrka, hembygdsgård 

med underbar våffelservering under som-

maren. Här bjuds det även på traditio-

nellt midsommarfirande ivärldsklass.

Grundsundavallen. 

Foto: Tommy Sjölund

SALUSAND
Ett havsbad med utlands-

känsla. Finns även några 

spännande grottor att utforska 

på gångavstånd

från stranden. Här hittar du 

även en camping.

Salusand.

Foto: Åsa Ringlöv

SANDVIKEN
En liten pärla mitt i Husum 
med långgrund sandstrand. 
I närheten hittar du även 
Tredjeviken som har härliga 
klippor och mindre långgrund 
strand.

Sandviken.

Foto: Åsa Ringlöv

Vi från redaktionsgruppen presenterar här våra absoluta smultronställen inför sommaren. 

Alla platser är från olika delar från Grundsunda och dess närområde.

SKALLBERGS-
GROTTORNA
I Gideå hittar du dessa spän-
nande grottor att krypa genom. 
Efteråt kan du avnjuta ett dopp 
vid Grantos fina badplats som 
finns i närheten.

Skallbergsgrottorna. 
Foto: Tommy Sjölund

10 GRUNDSUNDANYTT NR1 2015
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Dags att duka fram en  

svensk kulturskatt !

2015 års surströmmingspremiär

20aug
usti

För säkra transporter i tre generationer!

GÖRAN 070-604 38 61

P latsen för gymmet är i Damm-

parken i centrala Husum. 

Varför? Det är ett otroligt 

vackert, centralt beläget område 

med bland annat närhet till skolan 

och hälsocentralen. Samtidigt att 

det är en öppen och trygg plats 

med närhet till intill liggande hus. 

Tanken är att alla ska kunna gå och 

träna, på olika tidpunkter och alltid 

känna sig trygg.

Vid utegymmet fi nns färdiga 

träningspass, lätt, medel & svår att 

följa för dig som vill utnyttja gym-

met. Utegymmet står öppet för dig 

dygnet runt, året runt!

Gymmet erbjuder nu ledarledda 

pass. För pris- och övrig infor-

mation, besök hemsidan. I Maj 

(v.19-22) och Augusti (v.32-35) 

genomförs passen. Måndagar kl 

18-19 crossfi tinspirerad träning 

med Anders och onsdagar kl 18-19 

cirkelträning med Gun.•

HUSUMS 
UTE
GYM
Välkomna till Husums Utegym! Gymmet består av 14 
olika redskap där den egna kroppsvikten används som 
motstånd. Husums Utegym är öppet och gratis för alla. 
Förhoppning är att skapa en aktiv mötesplats i Husum.
TEXT OCH BILD: HUSUMS GYMNASTIKKLUBB

Husumskolan har de senas-
te åren av olika anledningar 
haft en stor omsättning på 
rektorer. I mitten av Januari 
tillträdde Tomas Jonsson 
den tjänsten.
TEXT OCH BILD: SUSANNE SVENSSON

Tomas är för 

några ett känt 

ansikte då han 

de senaste 

tre åren har 

tränat Husum 

Hockeys A-lag. 

Hockeyn har 

varit hans 

största fritidsintresse sedan unga 

år, både aktiv själv och sedan som 

tränare. Förutom hockeyn åker han 

även skidor på sin fritid.

Tomas bor i Västerhus (Sten-

landet) tillsammans med sin fru 

Susanne Jonsson. De har tre pojkar 

i åldrarna 26, 24 och 17 år. Han har 

tidigare jobbat som ishockeyspela-

re, elektriker, lärare och laborato-

riechef. De senaste åren har jobbat 

som matematik och kemilärare på 

Komvux och i gymnasieskolan. 

Detta är hans första tjänst som 

rektor och han valde detta för att 

han gillar utmaningar. I denna roll 

kommer han aldrig att känna sig 

sysslolös och han gillar när det rör 

på sig! Han valde att söka sig till 

Husumskolan eftersom han alltid 

har känt sig välkommen när han 

kommit till detta samhälle. Tomas 

visioner är att Husumskolan ska bli 

en förebild för andra skolor!•

BESÖK GÄRNA: 
www.laget.se/husumifgymnastikklubb
www.husumsutegym.se

HUSUM-
SKOLANS 

REKTOR
NYA
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VARVS-
BRON
HUSUMBOR 
TYCKER TILL
Bron mellan Husum och Varvet, Varvsbron, är 
numera avstängd. En tillfällig bro fi nns tillgäng-
lig närmare E4an, men vad som händer med 
bron i framtiden är fortfarande oklart.

V i har träffat Peter Jonsson som bor på varvet och han 

har gett oss en kommentar om situationen.

”Genom att de stängde varvsbron känner vi oss på den 

här sidan avstängda från Husum. Den nuvarande sträck-

ningen med den temporära bron innebär ca 3 km längre 

väg för oss än tidigare.

Dessutom innebär den branta lutningen på Husumsidan 

att man måste styra sina cyklar då barnen inte orkar cykla 

uppför den. Som det ser ut i dagsläget tar man hellre bilen 

än att cykla in till Husum för att köpa glass med barnen” 

1515

SOFIA ERIKSSON 
Det tycker jag är klart att det 
är det bästa, gynnsammaste & 
fi naste alternativet.

KENNETH OLSSON
Visst skulle en träbro liknande den som 
var före denna i järn vara snyggast. 
Men huvudsaken är att vi får behålla 
bron där den gamla nu fi nns. Detta pga 
nära till natur och friluftsliv för oss på 
”Husum sidan” och nära för de som 
bor på varvssidan in till Husum.

 FRÅGAN

GUNNAR HANSSON
Inte nödvändigtvis av trä, men i 
samma stil som den gamla bron 
och den ska absolut stå på samma 
plats som den gamla bron.

BERNT ÅKE SVENSSON
Inte en 50-talsbro, men defi nitivt 
en träbro på den gamla platsen. 
Jag tycker att det är den mest 
naturliga platsen med tanke på 
bebyggelsen. 

TORE FORSBERG
Finns bara ett ställe för denna bro! 
Då menar jag självklart den ur-
sprungliga platsen vid båthamnen. 

Tidigare var varvsbron gjord i trä och var placerad vid båthamnen, 
vilket många ser som det bästa. Vi har ställt följande fråga till fem 
personer som bor på Varvet.

– Skulle den ursprungliga platsen för bron vara 
det bästa för Husum och vad tror du om en träbro 
i 50-talsstil?

Vad är Era    
Styrkor?

Förmedla det i en broschyr eller tidning

ÄR NI SÄKER 
PÅ ATT ALLA VET  
VAD NI GÖR OCH KAN?
–FÖRMEDLA DET I EN TIDNING!
Vi kan hjälpa till med allt från idé till
annonsförsäljning och färdig produktion.

Läs mer i foldern ”Era styrkor” www.agrenshuset.se/erastyrkor.pdf 
eller kontakta oss på +46 (0)660-29 99 00 (vxl) / kontakt@agrenshuset.se
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Välkommen till Bruksvägen 78 i Husum (f d Husumgrillen)
tel 0663-613 30, 070-636 68 06
Välkommen till
tel 0663-613 30, 070-636 68 06

Kin Wok Grill

ÖPPETTIDER
Måndag, tisdag 10.30–15.00 • Onsdag, torsdag 10.30–20.00
Fredag 10.30–21.00 • Lördag 13.00–21.00 • Söndag stängt
OBS Köket stänger 30 min innan stängning • Fullständiga rättigheter

LÖRDAG 30 MAJ HAR VI ÖPPET TILL 01.00

TRUBADURUNDERHÅLLNING!

 GFG ARRANGERAR

HUSUMDAGEN
Grundsunda Framtidsgrupp bildades 1995 och är en opolitisk grupp som 
har till främsta mål att verka för Husum/Grundsundabygdens utveckling.

G FG jobbar för att få fram förslag 

och idéer som gör det attraktivt 

att leva och bo i Husum och 

Grundsundabygden. Vi strävar efter 

att nya arbetstillfällen skapas samt att 

verka för turismen i bygden. Ni hittar 

oss på www.gfghusum.se och på face-

book som HusumGrundsunda.

Den 30 maj är det åter igen dags för 

Husumdagen som även i år arrangeras 

av GFG. Vi vill passa på att hälsa er 

alla välkomma till detta. 

Genom att stödja oss stöttar ni vårt 

arbete för Husum/Grundsundas fram-

tid och utveckling. Medlemsavgiften 

är 100 kr/år för enskild medlem och 

150 kr/år för familj och betalas in på 

bg 5210-0799. Märk insättningen med 

Ert namn och e-mail adress. Medlems-

avgifterna hittar ni även 5210-0799. 

Märk insättningen med Ert namn och 

e-mail adress. Medlemsavgifterna 

hittar ni även på vår hemsida. Tack för 

ert stöd!•

Träffa ÅGRENSHUSET  – producenten för 
GRUNDSUNDA TIDNING  – på Husumdagen

Gäller mot uppvisande av denna annons. Giltig tom 14 juni. 

Vi bjuder på en kopp kaffe på

DAGS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDSMÄSSA 

PÅ TORGET

KOM, TITTA OCH SNACKA MOTORCYKLAR.

     HAMBURGARE, FIKA, LOTTERI.

TRÄDGÅRDSMÄSSA
■ 30 MAJ KL 10–15

MC-DAGEN
■ 13 JUNI KL 11

CENTRUM I SAMVERKAN

VÄLKOMMEN 
TILL STAN!

INTERNET I ALL ÄRA...TILL STAN HAR NI NÄRA!

S H O P P A  L O S S  O C H  T R I V S  M E D  O S S !

KOM, TITTA OCH SNACKA MOTORCYKLAR.

     HAMBURGARE, FIKA, LOTTERI.

CENTRUM I SAMVERKAN
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 TEGLUNDS TANKAR

DET HAR ALDRIG VARIT BÄTTRE
Vi som är pensionärer har en benägenhet att ofta och gärna hävda att det var bättre förr. Vis-
serligen var bensinen och korven billigare då men jag tycks minnas att även lönen var betydligt 
lägre än den är idag. Bilarna var dåliga, våra kläder var tillverkade av nylon och var kalla och 
ohälsosamma. I stort sett alla rökte både i bilarna och i hemmen utan tanke på konsekvenserna.

P å skolor och arbetsplatser förekom 

mobbning. Det kunde räcka med 

en smula övervikt, dåligt självför-

troende, blyghet eller inte tillräckligt 

fi na kläder för att mobbningen skulle 

starta. Hade den väl startat var det 

ingen som försökte stoppa övergrep-

pen, varken arbetskamraterna eller lä-

rarkåren. Vi skäms idag för att många 

fi ck utstå mobbning som kanske ledde 

till ”men” för livet för vissa. Idag 

motarbetas mobbning på många plan 

i samhället.

Jag minns när vi körde skottkär-

ror ut på havsisen och tippade ut all 

slags avfall, tomma målarburkar, aska, 

glasfl askor, tegelstenar, gjutjärnsav-

loppsrör, pakethållare till cykel, trasiga 

paraplyer, skor, med mera. När isen 

smälte försvann allt och ingen tyckte 

det var konstigt.

Ur MoDo fabrikens skorstenar och 

avlopp vällde det ut farliga kemikalier 

direkt i havet och luften. Detta avfall 

försvann till havs och ingen ” hojtade 

till” men de fl esta förstod nog att det 

inte var nyttigt, varken för luften eller 

havet. Man kan nog dra den slutsat-

sen att inom dessa områden har det 

inte blivit sämre, snarare bättre. Idag 

har miljöfrågorna högsta prioritet i 

Husumfabriken. Utsläppen är väldigt 

begränsade. jämfört hur det var förr.

När det gäller ekonomin har alla 

fått det bättre. Men fördelningen av 

slantarna har inte kommit alla till del 

vilket är sorgligt. Liksom förr är det 

många som än idag har det svårt och 

klyftorna har inte minskat de sista 

åren utan snarare ökat.

Under senaste årtiondet har stres-

sen ökat lavinartat inom alla områden 

och många har drabbats av stressre-

laterade sjukdomar. Det är svårt att 

se några tecken på att detta håller på 

att avta. Tempot på arbetsplatser och 

i övriga samhället var förut betydligt 

lugnare.  

Förr upplevdes det som traumatiskt 

att tappa håret i unga år. Många for 

illa av detta arvsanlag. Idag är det 

högsta mode att ha en renrakad skalp. 

Jag är glad över detta särskilt nu när 

jag också håller på att tappa håret och 

därmed bli modern. Där ger jag ett 

plus i kanten för nutiden.

Det har varit mycket tillfredstäl-

lande att få avsluta dessa sanningar 

med att konstatera att det aldrig varit 

bättre än nu. Tyvärr är det inte så om 

man bor i Husum!

Förr kunde man meta en abborre, 

gå, cykla eller åka moped över vår kära 

Varvsbro. Nu pekar allt på att kommu-

nen avser att inte återställa bron som 

vi älskat i snart 100 år. Därmed kan vi 

pensionärer fortsätta och gnälla och 

påstå ihärdigt att det var bättre förr 

och dessutom ha rätt.

 Man bör förutsätta att våra politiker 

och tjänstemän planerar och tar beslut 

i avsikt att göra samhället bättre 

för innevånarna, inte sämre. Vidare 

bör vi också ha krav att besluten 

skall vara genomtänkta och ägna en 

smula omsorg om våra skattebetalares 

pengar. Ifråga om Varvsbron har de i 

alla stycken misslyckats totalt, också 

med tanke på ekonomin. Fy skäms 

nutidens beslutsfattare. Jag kan 

inte låta bli att nämna att om Henrik 

Norman varit i livet hade detta aldrig 

hänt. Vidare förstår jag inte heller 

varför kommunen inte inkallade mig 

som konsult innan de” irrade iväg”. 

Om de hade hört av sig skulle bron 

idag varit reparerad och i full vigör och 

dessutom skulle det har blivit många 

många miljoner billigare.•
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Vid Kasavikens strand tillsammans med 
Knipor i full verksamhet! / Lennart Teglund
Foto: Tommy Sjölund

Maskin för slyröjning efter 
vägar, diken och åkerkanter.  
 Slaghackning och grävning.

 
KONTAKTA MIG!

070 377 51 11

Robusta ”allergivänliga” hästar  l  Hästar med hög social kompetens

Ridskola  l  Långritter  l  Kurser och ridläger även vuxna

Magisk kommunikation med häst  l  En annorlunda hästupplevelse

Naturlig hästhållning  l  Underbar natur  l  Torp att hyra året runt

VÄLKOMMEN TILL OSS i GIDEÅ!

www.basjkirhastar.se 
Carina Hedman 070-217 37 29

Friskvård för Dig och Ditt djur

www.hippotreatment.se • CAROLINE ELFVING • TEL 070-311 45 35 • KVAVED, ARNÄSVALL

www.mio.se

SOLSTOL

299·

HANDDUK

79·

    Bricka   Beach i svart plast, 
B 30, D 20, H 5 cm                           49·     

  NYHET   Handduk   Beach i 100% bomull, 
svart eller multifärgad, 56x167 cm                           79·     

    Burk   Kalas i klarglas med lock i metall, 
inkl. sugrör, 3-pack, Ø 7, H 13 cm                           79·     

    Solstol   Beach i textilene med svart 
stålram, fi nns i fl era färger                           299·     

Mio Örnsköldsvik E4, avfart mot Själevads kyrka.
Handelsvägen 1, Själevad. 0660-37 65 10. Mån-fre 10-19. Lör 10-15. Sön 11-15. Lokala avvikelser kan förekomma. 
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

DAGS ATT 
FLYTTA UT!

ARMSTÖDS-
BRICKA

 49·

79·/3-pack
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GFF - GRUNDSUNDA FÖRETAGARFÖRENING
jobbar för att stärka samarbetet mellan oss företagare, öka våra 
kunskaper och synliggöra företagen i Husum Grundsunda

Det här arbetar vi för
• Ökad lokal annonsering
• Synliggöra företagen tillsammans, stötta och ordna olika arrangemang, bl a tjejkväll,
   Husumdagen, företagsluncher mm.
• Samarbete med kommunens tillväxtavdelning med bl a gemensamma företagsträffar
• Träffar med övriga företagarföreningar i kommunen för gemensamt agerande och opinion 
• Handla lokalt 

BLI MEDLEM I GFF - GRUNDSUNDA FÖRETAGARFÖRENING
FÖR ATT STÄRKA SAMARBETET MELLAN FÖRETAGEN I DIN BYGD!

Medlemsavgifter 2015
Företag 1–5 anställda 300:–/år
Företag 6 eller fler anställda 500:–/år 

Bankgiro 5129-5582, eller ring så skickar vi faktura

STYRELSEN 
Grundsunda

Företagarförening
Ordförande Åsa Ringlöv

Åsa Ringlöv Consulting

Kassör Bo Eriksson
Melifiera jord & skog

Carita Andersson
Husums Servicestation, Ö-kiosken

Leif Sundström
SUVE Energiprodukter AB

PO Lundgren
Utekompaniet

Åke Holmlund
Godsta Gård

Agnetha Alenius Madsen
Alenius Inc.

Sari Hållberg
Hållbergs Clean & Food

Karin Eriksson
Melifiera jord & skog

CAFÉ • RESTAURANG • MUSEUM • NATURSTIGAR
Besök Fiskevistet med café, restaurang och museum med surströmmingsutställning. 
Landhöjningsstigen, Fyrstigen och Lotsstigen är populära vandringsleder.

Välkommen till 
   Skeppsmaln!

Fiskevistets restaurang öppnar för säsongen den 6 juni
Helgöppet fram till midsommar 11.00–16.00
Midsommar stängt
Efter midsommar öppet söndag-torsdag 11.00–18.00 
fredag–lördag 11.00–20.00

SKEPPSMALNS KAPELLAG

ww
w.
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ke
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ste

t.s
e

 FÖRENINGSNYTT

DATUM TID PLATS AKTIVITET
Sön 31/5    11.00     Korskyrkan Gudstjänst,  L. Andersson, repr. för  Barnmissionen
Sön 7/6 18.00 EFS-kyrkan ”Konferenseko” från Östersund och Umeå
Mån 8/6  18.30 Degersjön Årsmöte, Husum Skidor
Tis 9/6 18.00 Laila Lundqvist i Kasa Plantbytarträ� 
Sön 14/6   11.00     Korskyrkan Gudstjänst
Tor 25/6 19.00 EFS-kyrkan Ekumenisk bön
Sön 5/7 12.00 Degersjön Friluftsgudstjänst, Husum Skidor
Sön 12/7 12.00 Sörfi llingen Gudstjänst (Sv. Kyrkan) Håkan Udd, Eva Englund A-son
Sön 12/7     14.00    Klints trädgård, Bruksv. 72 B Sommarmöte. Kören Conbrio, servering
Tor 6/8 19.00 EFS-kyrkan Ekumenisk bön
Sön 9/8 12.00-15.00 Gidböle Gidböledagen. Musik, hantverk, loppis mm. 
Sön 30/8 18.00 EFS-kyrkan Kvällsgudstjänst

Mån 8/6  18.30 Degersjön Årsmöte, Husum Skidor

Sön 14/6   11.00     Korskyrkan Gudstjänst

Sön 5/7 12.00 Degersjön Friluftsgudstjänst, Husum Skidor

Sön 12/7     14.00    Klints trädgård, Bruksv. 72 B Sommarmöte. Kören Conbrio, servering

Sön 9/8 12.00-15.00 Gidböle Gidböledagen. Musik, hantverk, loppis mm. 

Möt sommaren med 
Grundsunda församling

Under sommaren satsar vi särskilt mycket på 
musik och sång och gudstjänster utomhus.
Läs vårt kommande nummer av Kyrkbladet 
som kommer ut i midsommarveckan.
Då får du veta vilka du kan lyssna till i som-
mar. Så här såg det ut i fjol vid Skeppsmalns 
kapell när vi hade besök av Sara Öhlén och 
Pelle Nordlander.

Välkommen att besöka oss på Grundsundaval-
len, där vi har vår kyrka, församlingshem och 
sommarloppis. Hembygdsgården är också värt 
ett besök.

Besök också gärna vår nya hemsida som vi tar 
i bruk senast 1 juli på vår nya webbplats med 
adressen här till höger.
Fram till dess gäller www.grundsunda.nu

fr. o. m. 1 juli:
www.svenskakyrkan.se/grundsunda

 

 

 

EVENEMANG maj juni juli aug
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HUSUMS IF SKIDKLUBB
Om du passerat Degersjöns friluftsområde under den gångna vintern kanske 
du har hört ljud. Ljudet av väsande rör, motorljud från skoter och pistmaskin, 
brummande traktorer eller glada rop och skratt?
FÖR HUSUMS IF SKIDOR ULRIKA HÜBENETTE

Vill ni vara med och 

bygga vAr framtiD.
Husum IF Skidor bedriver skidträning för så väl barn som vuxna. Vi har som 
mål att vara en öppen och tillgänglig förening för alla där så väl barn som 
vuxna stimuleras till en aktiv fritid. Vi vill även verka för att alla ska kunna ha möjlighet att vara 
med oavsett bakgrund. För oss är det en självklarhet att ekonomiska, fysiska eller sociala förutsätt-
ningar inte ska styra över möjligheten att delta. Vi önskar särskilt alla nya grundsundabor välkomna 
att prova på skidåkning oavsett tidigare erfarenhet. Våra duktiga tränare anpassar träningen utifrån 
individens unika förutsättningar.

Vi som förening står inför ett antal utmaningar för att skid-
åkning ska vara möjligt även i framtiden. Den största utma-
ningen är att säkra tillgången till det vita guldet, SNÖ. De 
senaste årens milda vintrar har gjort det svårt för klubben 
att bedriva sin verksamhet i Degersjön då snötillgången har 
varit i det närmaste obefintlig. 

Under den gångna säsongen påbörjade därför Husum IF 
Skidor en satsning på en egen konstsnöanläggning. En in-
vestering som visat sig mycket lyckad. Tack vare konstsnön 
så har vi haft fantastiska spår från januari till april. Den 
uppskattning som vi känt från dels våra egna barn och 

ungdomar men även från ett stort antal andra skidentusiaster som nyttjat 
skidspåren har inte gått att ta miste på.

Nu vill vi fortsätta att utveckla Degersjön och då hoppas vi att ni vill vara med och bygga vår framtid.

Byggplåt Degersjön är ett sätt för företag, organisationer, föreningar och enskilda att stödja 
föreningen i det fortsatta arbetet. Byggplåtarna kommer att sättas upp på en stor skylt i Degersjön så 
att alla som kommer på besök ser att här finns ett stort engagemang för klubben och bygden.

Byggplåt kan köpas i olika storlekar. Projektet pågår under minst 3 år vilket ger dig som stödjer oss en 
plats under samma tid.

Köp byggplåt i Degersjöns Friluftsområde
Storlek beroende på antal sponsorer men den har en fast bredd.
PRISER:
Stor:  1145 x 600 mm (logo tillåten) 5.000:-
Mellan:   543 x 250 mm (logo tillåten) 2.000:-
Lagom:   242 x 120 mm (namn i text) 500:-

Vid beställning ange alltid namn, adress, telefon och epostadress. Byggplåten förses med företags-
namn eller personnamn. Priset gäller för en byggplåt i 3 år.

Bankgiro: 5222-5406  Swish: 123 089 8585

Husums IF Skidor håller årsmöte i Degersjöstugan 2015-06-08 klockan 18.00

Företagsnamn

Husums IF Skidor 
Stationsgränd 4
896 31 HUSUM

info@husumskidor.se

Bankgiro: 5222-5406 
Swish: 123 089 8585

MEDLEMSAVGIFTER
Enskild medlem 150:-

Familjemedlemskap 300:-

Ange alltid namn, telefonnummer, adress, epostadress 

och personnummer (krävs av idrottsförbundet)

 FÖRENINGSNYTT
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I Degersjöns friluftsområde huserar 

Husums IF skidklubb – främst vin-

tertid eftersom skidåkning är en vin-

tersport. De glada ropen och skratten 

kom från klubbens aktiva ungdomar 

som varje tisdag och torsdag tränat 

under perioden som snötillgången till-

låtit. Ja, egentligen började träningen 

i september med barmarksträning, i 

oktober fl yttar träningen in i sporthal-

len och så fort det gick att dra skid-

spår skedde träningen i Degersjön. 

Klubben har ett 40 tal aktiva barn 

och ungdomar i åldern 4 – 16 år och 

ett tiotal tränare som tillsammans ut-

vecklar åkarnas skidåkning. Klubbens 

mål är att genom att skapa ett intresse 

för skidåkning bidra till ett allmänt, 

livslångt intresse för idrott och hälso-

sam livsstil. Grunden i träningen är 

glädje och egen individuell utveckling 

i gemenskap med andra. Detta tycker 

vi att vi uppnått men det har också 

lett till att fl era av klubbens aktiva 

genom sin träningsvilja och stöttning 

från tränarna också nått fi na indivi-

duella framgångar i tävlingsspåren. 

Klubben hade den här säsongen en 

tjej uttagen att representera Ånger-

manlands skidförbund i ICA cup, den 

största tävlingen för landets 13 – 14 

åringar, två tjejer och tre killar var 

uttagna att representera Ångerman-

lands skidförbund i Folksam cup, den 

största tävlingen för landets 15 och 16 

åringar och en av klubbens åkare kom 

på sjätte plats vid USM. 

Väsande rör, skoter, pistmaskin och 

brummande traktorer då? Skoter och 

pistmaskin används för att preparera 

skidspåren. Skidspår som allmänhe-

ten i Husum är välkomna att nyttja i 

samma utsträckning som klubbens ak-

tiva. Förutsättningen för att preparera 

skidspår är tillgången till snö, och just 

bristen på natursnö är orsaken till de 

väsande rören och brummande trakto-

rerna. Säsongen 13/14 var tillgången 

till natursnö bristfällig. Husums IF SK 

kunde genomföra träningar på den 

egna anläggningen vid 5 tillfällen 

under hela säsongen. Som tur var 

hade vi möjlighet att nyttja Skyttis 

områdets skidspår i Örnsköldsvik för 

att hålla igång träningsverksamheten 

men bristen på snö innebar krångel 

för klubbens involverade föräldrar och 

ledare som fi ck skjutsa de aktiva till 

Örnsköldsvik, att vi tappade aktiva 

som inte ville fortsätta när träningen 

inte kunde genomföras på hemmap-

lan och en del av klubbgemenskapen 

försvann när vi inte kunde erbjuda det 

obligatoriska fi kat i Degersjöstugan 

efter träningen. 

Så de väsande rören är en del i 

klubbens satsning på konstsnö för att 

säkra snötillgången och de brumman-

de traktorerna användes för att köra ut 

snön längs elljusspåret. Konstsnöpro-

jektet har varit lyckosamt då träningen 

kunde bedrivas från januari till början 

på april denna säsong och under 

samma tidsperiod kunnat erbjuda 

allmänheten skidåkning i fi na förhål-

landen i Degersjön. Ett lyckosamt men 

dyrt projekt att tillverka konstsnö. 

Att bedriva föreningsverksamhet 

är kostsamt, både rent ekonomiskt för 

klubbkassan och tidsmässigt för de 

ideellt engagerade i föreningen. Åtskil-

liga timmar har lagts ned av klubbens 

medlemmar, både barn och vuxna har 

bidragit med olika arbetsinsatser för 

att ekonomiskt möjliggöra vår verk-

samhet ofta med klubbens eldsjäl Karl-

Gunnar Häggkvist i spetsen. Ideella 

insatser för att hålla spåren i så gott 

skick som det bara går, röja och pre-

parera så elljusspåret kan nyttjas även 

sommartid, underhålla klubbstuga och 

omklädningsrum i Degersjön, tillverk-

ning av snö med hjälp av snökanoner 

och mycket, mycket mer. 

Vår förhoppning är att det fi nns fl er 

personer i Husum med omnejd som 

vill vara med och verka för fortsatt 

utveckling av skidåkning i Degersjön, 

personer som genom att bli medlem i 

vår klubb bidrar till klubbens fortlev-

nad, personer som genom frivilliga 

bidrag möjliggör att ortens ungdomar 

kan välja en rolig och hälsosam fritids-

sysselsättning och personer som ge-

nom sponsorbidrag är delaktiga i att 

Husums invånare har fortsatt tillgång 

till bra skidspår i Degersjön.•
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BÄST I TEST!
Hälsocentralen i Husum är för tredje gången utsedd till den bästa hälsocentralen 

i Ångermanland. Detta har visats genom patientenkäter och gäller ett fl ertal områden.
TEXT: HÄLSOCENTRALEN HUSUM     FOTO: ARNE EDHOLM

V i har turen att ha en dedikerad personal som 

visar engagemang och lojalitet gentemot våra 

patienter vilket jag är stolt över, säger verksam-

hetschef Kristina Nordlund. Många har varit här länge 

och det är gynnsamt för oss.

På hälsocentralen satsar man inte bara på ren sjuk-

vård utan också på hälsofrämjande insatser.

– Att arbeta förebyggande med både kost- och 

motionsfrågor är otroligt viktigt. Att äta hälsosamt och 

aktivera sig regelbundet är vårt vapen mot både hjärt- 

och kärlsjukdomar, men också mot diabetes. Det här är 

någonting vi faktiskt kan påverka själva, säger Kristina 

Lundberg, distriktssköterska med hjärtefrågor inom 

den hälsofrämjande vården.

– Grundsunda framtidsgrupp är ett gott stöd i det 

här avseendet och ordnar många fi na aktiviteter för 

människor boende på orten med omnejd, vilket vi är 

ytterst tacksamma för, säger Kristina Nordlund.

– Att leva på ett sådant sätt att man har möjlighet 

att skjuta upp debut av sjukdomar är en målsättning 

för alla oss som jobbar här på hälsocentralen, påpekar 

Kristina Lundberg och verksamhetschefen vidare. De 

berättar även att hälsocentralen har ett gott samarbete 

med Apoteket som fi nns i lokalerna. Utan mediciner 

ingen bra läkning av patienterna.

– Vi kommer att fi nnas med på Husumdagen den 

30 maj och välkomnar människor att titta in på hälso-

centralen då. Den här lördagen erbjuds bland annat 

blodsockerkontroll och undersökning av lungfunktion 

tillsammans med annan hälsofrämjande information. 

Ett och annat gott ”smakprov” kommer också att fi n-

nas till buds!•

Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

Låt ett proffs se om ditt hus!

www.maskinproffs.se  |  Dräneringsexeperten i Örnsköldsvik  |  Tel: 070 - 316 76 76

Bygga om,  
bygga till, bygga nytt?

Vi lägger grunden för ett tryggt och modernt hem.

Våga fråga!
Vi är experter
på dränering.

Dränering!
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt hus.

Boka in vårens projekt redan nu!
Som en förlängning av vår garanti erbjuder vi våra dräneringskunder

en kostnadsfri uppföljning av alla fuktåtgärder vi åtar oss samt
lämnar en prisgaranti inför nästa år.

Följ oss på Facebook!

– 

Skicka en Morsdagskaka till mamma

www.postkakan.se
Tel 0663-610 39

Kampanjkod 10% rabatt ”tillmor15”
Gäller fr.o.m. 12 maj t.o.m. 28 maj

Vi har jakt och skeet- 
ammunition och stort  

sortiment på jakttillbehör 
för jägaren och hunden 

0660-811 74 • Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik
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UTEKOMPANIETS

Gräddstuvade
pytt i panna

 RECEPT

Företaget som producerar exklusiva och 
effektfulla brodyrer och säljer kläder 
som gör dig och företaget unikt
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Hästmarksvägen 3, 891 38 Örnsköldsvik
Tel 070-522 85 63 • kundservice@aleniusinc.se

HUSUM       Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20

NÄSTA NUMMER

31
augusti

BOKA 
ANNONS
SENAST 10 AUGUSTI

inger.gidlund@agrenshuset.se 
0660-29 99 61

ÅGRENSHUSET I BJÄSTA 
PRODUCERAR NU
FYRA STYCKEN 
LANDSBYGDSBLAD

 

Vi välkomnar Grundsunda 
tidning till vår familj av 
Landsbygdsblad!. En pussel-
bit som gör att vi nu nästan 
täcker upp hela landsbygden 
i Västernorrland, i kombina-
tion med Collage Nätra/Höga 
Kusten, Anundsjö Aktuellt 
och BLT Bladet (Björna, 
Långviksmon, Trehörningsjö).

För många invånare är dessa 
tidningar d e r a s tidning. De är 
utpräglat lokala och skriver om 
sådant som få andra tidningar 
skriver om. På det sättet skapas ett 
engagemang hos läsarna och i det 
sammanhanget är det positivt för 
många annonsörer att synas. Det 
hjälper till att skapa en personlig 
relation till kunderna. Tidningarna 
är alltså viktiga och uppskattade i 
sina utgivningsområden.

Är du intresserad av utgiv-
ningsplan på respektive tidning, 
kontakta Inger Gidlund på 
0660-29 99 61, inger.gidlund@
agrenshuset.se.•

 

LANDSBYGDSBLAD1 AV 4

629kr
Ord 895kr

VILDMARKSBYXA  
MED STRETCH
Xs-xxl 
Gäller så långt lagret räcker.

Bruksvägen 90 HUSUM      0663-10770      utekompaniet.se      Mån-fre 11-15

TRÄFFA OSS PÅ HUSUMDAGEN!

FÄRG 
& TILLBEHÖR
från CAPAROL och Beckers

FRILUFTSKLÄDER  
& TILLBEHÖR
 
 

4
PERSONER

800gr färdig oxpytt

1 pkt hot dogs eller liknande

3 dl matlagningsgrädde

1 pkt kryddig ölkorv

1 burk creme fraiche paprika & chili

TIPS: För att få lite färg blanda gärna i 
hackad paprika, grön och röd

Fräs på färdiga pytten och blanda i skivad 
ölkorv och skivade hotdogs

Blanda i matlagningsgrädde, creme 
fraiche och ev paprika

Låt det småkoka ett tag, sen är det bara 
att servera

Smaklig måltid och kom ihåg att allt 
smakar bättre utomhus!
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öppettider mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 
under veckorna 25-34 mån-fre 10-15
www.handelsbanken.se/husum

URSÄKTA RÖRAN
VI BYGGER OM FÖR ER! 

Hoppas att ni har överseende.
Välkommen in precis som vanligt på kontoret

eller ring på 0663-66 31 80!

HUSUM

SUDOKUL Ö S N I N G

HUSUMS
BIL & PLÅT 

Vi fixar det mesta till
din bil och släpvagn

Lackering av bilar och
köksinredningar

Däckservice

Rumsuthyrning

RING STEFAN

0663-617 66
FÖR MER INFO!

N Y B Ö R J A R E
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LUBRICO

LUBRICO

LUBRICO

LUBRICO

LUBRICO

LUBRICO

MACCRO maccro

MACCRO

MACCRO

ma cc  ro

ma cc  ro

ULTRÅ, HUSUM
Tfn: 0660-29 70 50
Hemsida: www.orionoljor.se    Email: info@lubrico.se

PROBLEM MED OLJELÄCKAGE?
Hydralsystem      Servostyrning       
Växellåda      Automatlåda      Vevaxeltätning     Konverter

ORION 288 Tätningsrekonditionerare

Tätar läckande tätningar av gummi, tex o-ringar  

och packboxar i alla cirkulerande oljesystem,  

under drift, snabbt och permanent.  

Ingen demontering krävs!

           SMÖRJMEDEL      SVETSMASKINER                   ELEKTRODER & TILLBEHÖR      VERKTYG

• Olle 070-525 48 91
• Rickard 070-211 39 30
• Jonny 070-290 86 90
• Kontor 0663-210 87

Vi säljer matjord
Vi kör bort ris från träd och buskar
Vi hyr ut personbilssläp med kåpa

OLD-
TIMER

SYMBOL 
FÖR 

SÄMJA GÅRD

0416

EN DEL

TEAM-
WORK-

SIDA

SNOS

TVÄTT-
STÄLL

DET 
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FÖRE 
DETTA

MELLAN 4 
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SKÖTSAM-
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GE-
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HAR 
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IN-
SOCKRA
HAWAII-
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HUVUD-
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FÖR SMÅ
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STARK 
DRYCK

LÅNG 
TID
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OCH 
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MED-
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ANDE

KVICK
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PÅ 
BEIRUT-
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PLATS

VALUTA NOMEN 
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SOM BE-
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BOK-
SKATTEN
OMOGET

GÅR IHOP-
KOPP-
LADE
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PLACE-
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IS-
RÄNNA

MACKA-
PÄR

KORT 
HERRE I 

USA

BLÖT BIL-
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PINNE

500 I 
ROM

NÄMNDE

LAND I 
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LOCKAR 
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FÖR-
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ADE
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IUM

De tre först öppnade och rätt ade lösningarna vinner 
1 trisslott  var, dragning sker den 12 augusti . 
Posta korsordet och märk kuvertet ”Grundsunda-
korsordet”, att : Agneta Nydahl, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.
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TELEFON .....................................................................................................................
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www.nyapassat.se

Passat Sportscombi  
2.0 TDI 190 DSG 4MOTION GT 
Pris från 332 900 kr.
Utrustad med bland annat:
• DSG-växellåda med dubbla kopplingar  
• 4MOTION-fyrhjulsdrift  
• Lättmetallfälgar 17" London  
• Dekorpaneler i borstad Aluminium  
• Färddator Premium  
• Klädsel Läder/Alcantara  
• Mode Select körprofilsval 
• Adaptiv farthållare (ACC) med Front Assist 
och City Emergency Brake  
• 3-zons klimatanläggning, Climatronic 
• ErgoComfort-stol 
• Keyless GO  
• Radio Composition Media med  
pekskärm

Nya Passat. Årets Bil 2015.

 2 050 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR **

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 134 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta 

baserad på VWFS basränta (nov 2014). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

 1 930 
LEASING FRÅN

KRONOR *

www.volkswagen.se

Tiguan TDI 177  
DSG7 4MOTION  
Sport & Style
Välj till Dragpaket för 11 000 kr:
•  Backkamera
• Lastrumsmatta, reflexväst och 
   första hjälpen-kit
•  Manuellt utfällbar dragkrok
•  Radio RCD510 med pekskärm, 

CD-växlare och SD-kortläsare

ALLTID MED  

4MOTION  
FYRHJULSDRIFT

 1 850 
LEASING FRÅN

KRONOR *

 1 950 
FÖRMÅNSVÄRDE

FRÅN 

KRONOR **

Bränsleförbrukning blandad körning 6,0 l/100 km. CO
2
-utsläpp 159 g/km. *Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2014). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.  

**Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Pris från 309 900 kr.   
Tiguan. Stark och smidig.

Ångermanlandsgatan 21
0660-579 90
www.nordemansbil.se

FÖR DIG MED HÖGRE KRAV

Gäller t o m 28 feb.

Ångermanlandsgatan 21 · 89125 Örnsköldsvik
Tel: 0660 579 90 · www.nordemansbil.se

Ena dagen halka, andra dagen snömodd. Ena dagen sol, andra dagen 
underkylt regn. När årstiderna, vädret och vägunderlaget växlar snabbt 
vill du ha permanent fyrhjulsdrift, inte bara något som är på då-och-då. 
Välkommen in och provkör Audi A4 Avant och Audi Q3, båda i Sports Edition.

Audi Q3 2.0 TDI 140 hk quattro® 
Sports Edition Offroad från 319.000 kr. 
Leasing 1.730 kr/mån, förmånsv. från 1.988 kr/mån.
Bränsleförbr. bl. körning 5,7 l/100 km. CO₂ 149 g/km.

Audi A4 Avant 2.0 TDI 150 hk quattro® 
Sports Edition från 324.800 kr. 
Leasing 1.770 kr/mån, förmånsv. från 2.025 kr/mån.
Bränsleförbr. bl. körning 5,3 l/100 km. CO₂ 138 g/km.

quattro.®
Äkta fyrhjulsdrift för 
äkta väderväxlingar. 

Örnsköldsvik. Home of quattro.®
MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 (JAN 2014). 
FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. 
BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. *MED SERVICEAVTAL BETALAR DU 
ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICE KOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

 

www.volkswagen.se

Utrustad med bland annat:
•  Bluetooth handsfree •  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus
•  DSG-automatväxellåda •  Lättmetallfälgar Fontana 17"
•  Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt • Sportchassi

 2 130 
VOLKSWAGEN 
BILLÅN FRÅN

KRONOR / MÅN *

Utrustad med bland annat:
• Climatronic, 2-zons klimatanläggning • Farthållare  
• Färddator Plus • Komfortstolar fram med svankstöd  
• Lättmetallfälgar Barcelona 16" • Radio RCD 310

 1 950 
VOLKSWAGEN 
BILLÅN FRÅN

KRONOR / MÅN *

Pris från 283 900 kr.    
Passat Variant TDI 177 DSG 4MOTION GT

Pris från 259 900 kr.    
Passat Variant TDI 140 4MOTION Masters

Vi firar de svenska medaljerna med guldkantade erbjudanden.
Guldläge hos Nordemans Bil!

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 – 5,7 l/100 km. CO
2
-utsläpp 120 – 149 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (effektiv ränta 4,19 – 4,21% feb 2014). Bilarna på bilden är extrautrustade.

 

 

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

4MOTION. Bilens eget halkskydd.
Öppet: Mån–fre  –17, lör 10–14. Servicecenter: Mån–fre 7–1 . 

Vill du ha en transportbil som gör att du tar dig till och från jobbet 

även när vägarna är översnöade och plogbilen inte hinner med? 

Fyrhjulsdrift ger dig ökad säkerhet och hjälper till att hålla dig på 

rätt sida av vägen när du får ett oväntat möte på smala vintervägar. 

Kom in och testa hos din Volkswagen-återförsäljare.  
 

Caddy Skåp 4MOTION från 17 .100:- exkl moms eller  1. 20:-/mån* 

Transporter Skåp 4MOTION från 255. 00:- exkl moms eller 2.610:-/mån* 

Lättmetallfälg till Caddy från  34:– ex moms. Art nr 1T4 071 496 C  Z . 
Sima 16". Fälg dim: 6Jx16". ET 50 112/5. Rek. däckdimension: 205/55 R16 91Q.  
 

Lättmetallfälg Transporter/Multivan 03– 2.062:– ex moms. Art nr 7H0 071 497 A  Z . 
Sima 17". Fälg dim: 7,5Jx17". ET55 5/120. Rek. däckdimension: 235/55 R17.  

Bränsleförbrukning Caddy 4Motion bl körning från 6,4 l/100 km (16  g CO
2
/km), Transporter skåp 4Motion från  ,0 l/100 km 

(219 g CO
2
/km). *Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på 

VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta (februari 2014). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilden 
kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar mellan 2014-01-01 och 2014-04-30. 

Krister Hållberg 
0660-579 0   

Krister Hållberg 0660-579 08

Ångermanlandsgatan 21
0660-579 90
www.nordemansbil.se

Johan Alsén 0660-579 44, Martin Sundberg 0660-579 59

Ångermanlandsgatan 21
0660-579 90
www.nordemansbil.se

Äntligen är vintern på ingång, och som vanligt kommer den med 
både skidåkning och quattro® äkta fyrhjulsdrift. Här kan du se ett 
urval av våra fina erbjudanden på bilar med riktigt snabb leverans. 

Läs mer på vår hemsida, och välkommen in! 

Vi firar alpinstarten med 
bilar för snabb leverans 
till fantastiska priser.

 

MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL BILAR FÖR LEVERANS T.O.M. 20 DECEMBER 2013. MED RESERVATION FÖR MELLANFÖRSÄLJNING. 
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA AVTAL ELLER RABATTER. *MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

MODELL MOTOR FÄRG ORD. PRIS ERBJUDANDE

A4 Avant 2.0 TDI quattro 177 hk 6-växlad Dakotagrå met 382.800 kr 333.750 kr
A4 Avant 2.0 TDI quattro 177 hk 6-växlad Monsungrå met 358.400 kr 309.000 kr
A4 Avant 2.0 TDI quattro 177 hk S tronic Fantomsvart 395.300 kr 349.000 kr
A6 Avant 2.0 TDI 177 hk multitronic Månskensblå met 412.200 kr 369.000 kr
A6 Avant 3.0 TDI quattro 204 hk S tronic Kvartsgrå met 531.000 kr 469.000 kr
A1 Sportback 1.6 TDI 90 hk 5-växlad Issilver/Brilliantsvart 220.800 kr 199.000 kr
A3 Sedan 2.0 TDI Sport 150 hk 6-växlad Misanoröd 319.000 kr 279.000 kr

Ångermanlandsgatan 21 · 89125 Örnsköldsvik
Tel: 0660 579 90 · www.nordemansbil.se

Bränsleförbrukning Cross Caddy TDI 110 4Motion vid blandad körning från 6,4 l/100 km, 168 g CO2/km. 
*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad 
på STIBOR 90. Bilen på bilden är extrautrustad.

www.volkswagentransportbilar.se

Öppet: Mån–fre 8–17, lör 10–14

Premiär för Cross Caddy.

Sima 16" lättmetallfälg 1.490:– inkl moms eller 15:–/mån* 
6Jx16"ET 50 112/5. Rek. däckdimension 205/55 R16 91Q. Testade och 
godkända för Caddy. Extra skydd genom speciell ytfi nish. Två års garanti.

Skåp eller personbil med offroad-känsla. Vill du ha en bil som utmärker sig lite extra och tar 
sig fram på alla underlag ska du titta närmare på nya tuffa Cross Caddy. Kom in och prova.

Cross Caddy Skåp TDI 110 4MOTION manuell från 188.000:- exkl moms 
eller 1.920:-/mån* exkl moms

Cross Caddy Life TDI 110 4MOTION manuell från 273.500:- inkl moms 
eller 2.230:-/mån* inkl moms

Krister Hållberg
0660-579 08

Bränsleförbrukning Cross Caddy TDI 110 4Motion vid blandad körning från 6,4 l/100 km, 168 g CO2/km. 
*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad 
på STIBOR 90. Bilen på bilden är extrautrustad.

www.volkswagentransportbilar.se

Öppet: Mån–fre 8–17, lör 10–14

Premiär för Cross Caddy.

Sima 16" lättmetallfälg 1.490:– inkl moms eller 15:–/mån* 
6Jx16"ET 50 112/5. Rek. däckdimension 205/55 R16 91Q. Testade och 
godkända för Caddy. Extra skydd genom speciell ytfi nish. Två års garanti.

Skåp eller personbil med offroad-känsla. Vill du ha en bil som utmärker sig lite extra och tar 
sig fram på alla underlag ska du titta närmare på nya tuffa Cross Caddy. Kom in och prova.

Cross Caddy Skåp TDI 110 4MOTION manuell från 188.000:- exkl moms 
eller 1.920:-/mån* exkl moms

Cross Caddy Life TDI 110 4MOTION manuell från 273.500:- inkl moms 
eller 2.230:-/mån* inkl moms

Krister Hållberg
0660-579 08

Cross CaddyÅngermanlandsgatan 21. Tel: 0660-811 87 . 

Fullständiga villkor på www.europcar.se  

Hyrbil till julpris.  
Dags att planera julresan  Hyr en säker och vinterutrustad bil i jul och nyår. Prisexemplet gäller vår minsta 
bil inkl fria mil, självriskreducering och moms mellan 13/12 -31/1. Välkommen med din bokning! 

Från 

1995:- 
hel vecka  

Hyrbil till julpris.
Dags att planera julresan? Hyr en säker och vinterutrustad bil i jul och nyår.  
Prisexemplet gäller vår minsta bil inkl fria mil, självriskreducering  
och moms mellan 13/12 -31/1. Välkommen med din bokning!

Ångermanlandsgatan 21. Tel: 0660-811 87.
Fullständiga villkor på www.europcar.se Johan Alsén 0660-579 44. Martin Sundberg 0660-579 59

KONTAKTA OSS
VILL DU SYNAS HÄR? 

Kontakta inger.gidlund@agrenshuset.se, 0660-29 99 61

Tel 0663-101 16

NORDGRENS BUSS
070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se

Österlunds Åkeri

öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 
mellan veckorna 25-34 mån-fre 10-15 
www.handelsbanken.se/husum

HUSUM

Telefon  0663-105 50

Allt inom reklam och marknadsföring, tex

TRYCK & UTSKRIFTER
SKYLTAR & DEKORER

F öreningens syfte är att främja 

landsbygdsutveckling i Öviks 

Kommun och vara ett nätverk för 

de olika lokala föreningar som fi nns 

ute på landsbygden. Bygderådet  skall 

vara de lokala föreningarnas gemen-

samma röst i dialog med kommunen 

och andra myndigheter för att "tillsam-

mans är stark". Bygderådet kan också 

vara remissinstans i frågor viktiga 

för landsbygden. Självklart så är 

föreningen partipolitiskt och religiöst 

obunden.

Bygderådet har 2 representanter 

i Länsbygderådet (Hela Sverige ska 

leva), 4 representanter i kommunens 

Landsbygdsgrupp, en representant 

i Leader Höga Kusten, har även haft 

representanter i projektet Bygd o Stad 

i Balans som jobbat i Öviks landsbygd 

samt E-spinn-projektet som jobbade 

med pilotprojektet för fi ber till byarna.

Några av de frågor som Bygderådet 

har jobbat med och lyft till Lands-

bygdsgruppen är:

• Fiberfrågan – fi ber till alla – bidrag till 
fi berföreningarna

• Mobiltäckning; har  samlat in syn-
punkter om hur täckningen fungerar i 
kommunen.

• Närarbetsplatser
• Infrastruktursatsning på landsbygden
• Älvdalsbroschyrerna
• Trygghetsboende på landsbygden
• Attityder

Fördelen med att arbeta tillsam-

mans med Bygderådet i landsbygds-

frågor är att man får en bred förank-

ring med representation i många 

grupper.  Men det skulle innebära en 

nackdel för Bygderådet att det inte 

blir tillräckligt många föreningar som 

ansluter sig och då inte få tillräck-

ligt mycket lokal förankring , vilket 

medför att man inte blir demokratiskt 

representativ.  Därför hoppas vi att 

så många föreningar som möjligt blir 

medlemmar och  ser värdet av att vi 

arbetar tillsammans i de stora frågorna 

gällande landsbygden i Övik och att 

Bygderådet blir en stark part att räkna 

med.

Ny ordförande för i år är Agnetha 

Alenius Madsen som är verksam både 

i Övik och på Ulvön. Övriga ledamöter 

är Agneta Westberg Movattnet,  Ing-

ela Melinder Lemesjö, Sören Sjöbergh 

Bredbyn,  Sofi a Olsson Sidensjö, 

Marina Viström Mellansel,  Sirpa 

Matkala Köpmanholmen, Henrik Hägg-

lund Svedje, Karl-Gunnar  Häggkvist 

Husum, Thomas Wahlström Skorped 

och Jeanette Solgard Skorped.•

Bygderådet i Örnsköldsviks kommun  (BRÖ) är en ideell förening som bildades 
2010 av representanter från föreningar runt om i Öviks landsbygd. Bygderådet 
tillhör organisationen Hela Sverige ska leva och är en underavdelning till 
Länsbygderådet Västernorrland.
TEXT: STYRELSEN FÖR BYGDERÅDET ÖRNSKÖLDSVIK   

BYGDERÅDET ÖRNSKÖLDSVIK

– FÖR EN LEVANDE 
LANDSBYGD

Mer om bygderådet kan ni läsa 
på hemsidan www.bygderadet-
ornskoldsvik.se
Gilla gärna Bygderådet Örnskölds-
vik på facebook.

Vill ni som förening bli medlem, 
kontakta oss på mail bygderadet@
telia.com



Hos oss hi� ar du MORSDAGSPRESENTEN!
Vi har även buskar, träd, perenner och sommarblommor! 

Ansluten till Inter� ora och Euro� orist.

Vi hjälper dig a�  hi� a rä�  växter vid alla tillfällen.

Välkommen in till oss !

Välkommen till 

Fröken Grön 
     i Husum!

ÖPPETTIDER
Måndag-Fredag 10-17.30 • Lördag 10-14

Blommor & Design
0663-10199

Fröken Grön

w w w . f r o k e n g r o n b l o m m o r . s e

Bruksvägen 122, Husum


